
	  
	  
	  

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL	  FÖR	  JOBSDATA	  
	  

1	  PARTER	  

NyföretagarCentrum	  XX	  	  organisationsnummer	  XX,	  och	  XX	  (nedan	  kallat	  “Personuppgiftsbiträde”),	  
organisationsnummer	  XX,	  med	  adress	  XX	  (gemensamt	  benämnda	  ”Parterna”)	  har	  denna	  dag	  träffat	  
följande	  Personuppgiftsbiträdesavtal.	  

	  

2	  SYFTE	  

Syftet	  med	  detta	  avtal	  är	  att	  tillse	  att	  Personuppgiftsbiträdets	  behandling	  av	  personuppgifterna	  för	  
Personuppgiftsansvariges	  räkning	  avseende	  Jobsdata	  sker	  i	  enlighet	  med	  GDPRs	  krav	  och	  enligt	  vad	  
som	  överenskommits	  i	  detta	  avtal.	  Avtalet	  följer	  det	  personuppgiftsbiträdesavtal	  som	  träffats	  mellan	  
Stiftelsen	  Svenska	  Jobs	  and	  Society/NyföretagarCentrum	  Sverige	  och	  NyföretagarCentrum	  XX.	  	  

	  

3	  PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS	  ÅTAGANDEN	  	  

Personuppgiftsbiträdet	  åtar	  sig	  att	  tillämpa	  gällande	  svensk	  lagstiftning	  samt	  följa	  de	  avtal	  som	  
tecknats	  mellan	  Stiftelsen	  Svenska	  Jobs	  and	  Society/NyföretagarCentrum	  Sverige	  och	  
NyföretagarCentrum	  XX.	  

Personuppgiftsbiträdet	  har	  att	  följa	  de	  instruktioner	  som	  lämnas	  Personuppgiftsbiträdet	  från	  
Personuppgiftsansvarig	  (Stiftelsen	  Svenska	  Jobs	  and	  Society/NyföretagarCentrum	  Sverige)	  och	  
NyföretagarCentrum	  XX.	  I	  det	  fall	  konflikt	  finns	  mellan	  de	  instruktioner	  som	  lämnats	  från	  	  
Personuppgiftsansvarig	  och	  NyföretagarCentrum	  XX	  rörande	  frågor	  som	  regleras	  enligt	  detta	  avtal	  
äger	  Personuppgiftsansvarigs	  instruktioner	  företräde.	  	  

Personuppgiftsbiträdet	  får	  inte	  lämna	  ut	  personuppgifterna	  eller	  annan	  information	  om	  
personuppgiftsbehandlingen	  till	  tredje	  man	  annat	  än	  efter	  Personuppgiftsansvariges	  eller	  
NyföretagarCentrum	  XX	  i	  förväg	  lämnade	  skriftliga	  samtycke.	  

För	  det	  fall	  myndighet	  eller	  annan	  tredje	  man	  begär	  ut	  information	  från	  Personuppgiftsbiträdet	  som	  
rör	  personuppgiftsbehandlingen	  ska	  Personuppgiftsbiträdet	  utan	  dröjsmål	  vidarebefordra	  sådan	  
framställan	  till	  Personuppgiftsansvarig	  och	  NyföretagarCentrum	  XX.	  Personuppgiftsbiträdet	  ska	  vid	  
behov	  assistera	  Personuppgiftsansvarig	  och	  NyföretagarCentrum	  XX	  med	  att	  ta	  fram	  information	  
som	  begärts	  av	  tredje	  man.	  	  

	  	  

4	  SÄKERHET	  

Personuppgiftsbiträdet	  ska	  vidta	  säkerhetsåtgärder	  för	  att	  skydda	  personuppgifter.	  	  

Personuppgiftsbiträdet	  intygar	  att	  dennes	  verksamhet	  i	  alla	  delar	  sköts	  på	  ett	  sätt	  som	  säkerställer	  
efterlevnad	  av	  GDPRs	  krav	  på	  adekvat	  säkerhetsnivå.	  	  	  



	  
	  
	  
Personuppgiftsbiträdet	  ska	  omedelbart	  informera	  Personuppgiftsansvarig	  och	  NyföretagarCentrum	  
XX	  vid	  upptäckt	  av	  eller	  misstanke	  om	  obehörig	  åtkomst	  av	  personuppgifterna.	  

För	  att	  kunna	  säkerställa	  att	  Personuppgiftsbiträdet	  vidtar	  tillräckliga	  säkerhetsåtgärder	  har	  
Personuppgiftsansvarig	  och	  NyföretagarCentrum	  XX	  rätt	  till	  nödvändig	  insyn	  i	  
Personuppgiftsbiträdets	  verksamhet,	  system	  och	  personuppgiftshantering.	  Personuppgiftsbiträdet	  
åtar	  sig	  att	  utan	  dröjsmål,	  på	  Personuppgiftsansvariges	  eller	  NyföretagarCentrum	  XX	  begäran,	  
tillhandahålla	  Personuppgiftsansvarig	  eller	  NyföretagarCentrum	  XX	  med	  den	  information	  
Personuppgiftsansvarig	  och	  NyföretagarCentrum	  XX	  behöver	  för	  att	  kunna	  utöva	  sin	  insyn.	  

5.	  SEKRETESS	  
Personuppgiftsbiträdet	  förbinder	  sig	  att	  inte	  utan	  Personuppgiftsansvarig	  eller	  NyföretagarCentrum	  
XX	  skriftliga	  medgivande	  till	  tredje	  man	  utlämna	  eller	  annars	  göra	  tillgänglig	  någon	  konfidentiell	  
information.	  	  

	  

6	  UNDERLEVERANTÖRER	  

Personuppgiftsbiträdet	  har	  inte	  rätt	  att	  anlita	  underleverantör	  för	  behandling	  av	  personuppgifter	  för	  
NyföretagarCentrum	  XX	  räkning,	  utan	  dennes	  skriftligt	  godkännande.	  

Personuppgiftsbiträdet	  ska	  vid	  inhämtande	  av	  samtycke	  tillhandahålla	  NyföretagarCentrum	  XX	  med	  
information	  som	  NyföretagarCentrum	  XX	  eller	  Personuppgiftsansvarig	  anser	  nödvändig	  angående	  
underleverantören	  inklusive,	  men	  inte	  begränsat	  till;	  

-‐ Underleverantörens	  bolagsnamn	  
-‐ Var	  underleverantören	  är	  lokaliserad	  
-‐ Vilket	  land	  underleverantören	  kommer	  att	  behandla	  Personuppgiftsansvariges	  

personuppgifter	  i	  
-‐ Vilken	  typ	  av	  tjänst	  underleverantören	  kommer	  att	  utföra	  

	  

Efter	  inhämtande	  av	  samtycke	  får	  Personuppgiftsbiträdet	  såsom	  ombud	  för	  NyföretagarCentrum	  XX	  
underteckna	  ett	  skriftligt	  avtal	  med	  underleverantören	  enligt	  vilket	  underleverantören,	  som	  
personuppgiftsbiträde	  för	  Personuppgiftsansvarig,	  åtar	  sig	  GDPRs	  krav.	  

Personuppgiftsbiträdet	  ska	  på	  Personuppgiftsansvariges	  eller	  NyföretagarCentrum	  XX	  begäran	  
översända	  en	  kopia	  på	  avtalet	  som	  undertecknats	  av	  både	  Personuppgiftsbiträdet	  och	  
underleverantören.	  

	  

7	  RÄTTELSE	  OCH	  RADERING	  AV	  PERSONUPPGIFTER	  	  

Personuppgiftsbiträdet	  åtar	  sig	  att	  utan	  dröjsmål	  rätta	  felaktiga	  eller	  ofullständiga	  personuppgifter	  
efter	  instruktioner	  från	  Personuppgiftsansvarig	  eller	  NyföretagarCentrum	  XX.	  	  

Efter	  det	  att	  Personuppgiftsansvarig	  eller	  NyföretagarCentrum	  XX	  skriftligen	  begärt	  radering	  av	  
personuppgifter	  får	  Personuppgiftsbiträdet	  endast	  behandla	  personuppgifterna	  som	  ett	  led	  i	  



	  
	  
	  
raderingsprocessen	  och	  åtar	  sig	  att	  radera	  personuppgifterna	  utan	  dröjsmål	  men	  senast	  inom	  trettio	  
(30)	  dagar.	  	  	  

Vid	  avtalets	  upphörande	  ska	  Personuppgiftsbiträdet,	  på	  begäran	  av	  Personuppgiftsansvarig	  eller	  
NyföretagarCentrum	  XX,	  återlämna	  personuppgifterna.	  Personuppgiftsbiträdet	  får	  vid	  avtalets	  
upphörande	  endast	  behandla	  personuppgifterna	  som	  ett	  led	  i	  raderingsprocessen	  och	  åtar	  sig	  att	  
radera	  personuppgifterna	  utan	  dröjsmål	  men	  senast	  vid	  avtalets	  upphörande.	  	  	  

	  

8	  ÖVERLÅTELSE	  

Detta	  avtal	  får	  inte	  överlåtas	  utan	  den	  andra	  Partens	  föregående	  godkännande.	  	  

	  

9	  AVTALSTID	  

Detta	  avtal	  gäller	  från	  dess	  undertecknande	  och	  under	  den	  avtalsperiod	  som	  gäller	  enligt	  
uppdragsavtal	  mellan	  NyföretagarCentrum	  XX	  och	  Personuppgiftsbiträdet.	  

	  

10	  TVISTER	  OCH	  TILLÄMPLIG	  LAG	  

Svensk	  rätt	  ska	  vara	  tillämplig	  på	  avtalet.	  Tvister	  i	  anledning	  av	  avtalet	  ska	  slutligt	  avgöras	  av	  svensk	  
allmän	  domstol.	  

	  	  

_________________________________________	  

Avtalet	  har	  upprättats	  i	  två	  (2)	  exemplar	  varav	  Parterna	  har	  tagit	  varsitt.	  

	  

Behörig	  firmatecknare	  för	  	   	   	   Behörig	  firmatecknare	  för	  

NyföretagarCentrum	  XX	   	   	   Personuppgiftsbiträdet	  

	  

________________________	   	   ________________________	  

Ort	  och	  datum	   	   	   Ort	  och	  datum	  

________________________	   	   ________________________	  

Underskrift	   	   	   	   Underskrift	  

________________________	   	   ________________________	  

Namnförtydligande	   	   	   Namnförtydligande	  


