DATABEHANDLERAVTALE
Vedlegg til Avtale om Norlønn

Denne databehandleravtalen er et vedlegg til Avtalen om Norlønn som er inngått av Partene
(«Avtale om Norlønn»). Databehandleravtalen inngår som en del av Avtale om Norlønn slik
det fremkommer av bestemmelsene om personopplysninger i Avtale om Norlønn.
Denne databehandleravtalen («Avtalen») er inngått av og mellom parten som er omtalt i
Avtale om Norlønn som Kunden («Kunden») og Norlønn A/S, Org.nr. 998 601 630,
Hovinmovegen 4, 2060 Gardermoen («Leverandøren»). Partene omtales i fellesskap som
«Partene» og hver for seg som «Parten».
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Omfanget av Avtalen

1.1

Leverandøren er Kundens databehandler ettersom Leverandøren behandler
personopplysninger på vegne av Kunden, som beskrevet i vedlegg 1.

1.2

Personopplysningene som behandles av Leverandøren, formålet med behandlingen
av personopplysninger, de ulike kategoriene av personopplysninger samt de ulike
kategoriene av datasubjekter er spesifisert i vedlegg 1.

1.3

Avtalen omfatter bare personopplysninger som behandles av Leverandøren på
vegne av Kunden.

1.4

“Personopplysninger” er definert som all informasjon som knytter seg til et
identifiserbart eller ikke identifiserbart individ i henhold til artikkel 4(1) i EUforordningen 2016/679 av 27 april 2016 («General Data Protection Regulation»).
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Behandling av Personopplysninger

2.1

Leverandøren skal bare behandle Personopplysninger på instruks fra Kunden.

2.2

Instruks: Leverandøren skal bare behandle personopplysninger i samsvar med de
behandlingsaktiviteter som er definert i vedlegg 1. Leverandøren skal ikke
behandle eller på annen måte bruke personopplysninger for andre formål enn de
som følger av instruksen, herunder overføring av personopplysninger til et
tredjeland eller en internasjonal organisasjon, såfremt EU-retten eller lov som
Leverandøren er underlagt pålegger Leverandøren å gjøre dette. I et slikt tilfelle
må Leverandøren skriftlig informere Kunden om den rettslige forpliktelsen som
foreligger behandling begynner. Dette skal skje med mindre den aktuelle
lovgivningen forbyr slik melding på bakgrunn av viktige allmenne hensyn.
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2.3

Dersom Leverandøren vurderer en instruks fra Kunden i å være i strid med General
Personal Data Regulation, annen EU lovgivning om informasjonssikkerhet,
databeskyttelseslovgivning eller i strid med informasjonssikkerhetslovgivingen i et
EU-medlemsland, må Leverandøren skriftlig informere Kunden.

2.4

Kunden garanterer at Kunden har alle nødvendige rettigheter til å behandle
personopplysninger regulert av Avtalen, og til å la Leverandøren behandle
personopplysninger på vegne av Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til, ervervelse av relevante samtykker.
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Leverandørens forpliktelser

3.1

Leverandøren skal behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende norsk
rett som er relevant for behandling av personopplysninger. Dette inkluderer
General Personal Data Regulation når den trer i kraft.

3.2

Leverandøren må sørge for at vedkommende som er autorisert til å behandle
personopplysninger har forpliktet seg til konfidensialitet, eller at vedkommende er
underlagt lovbestemt taushetsplikt.

3.3

Leverandøren må implementere egnede tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot
(i)

tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap eller forandring,

(ii)

uautorisert offentliggjøring eller adgang, eller

(iii)

behandling i strid med gjeldende lovgivning, inkludert General Personal
Data Regulation.

3.4

I tillegg må Leverandøren overholde alle juridisk bindende standarder for
sikkerhetstiltak som binder Leverandøren direkte. Dette inkluderer alle standarder
for sikkerhetstiltak i land hvor Leverandøren er etablert, eller i det landet hvor
databehandlingen gjennomføres.

3.5

De egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak må bestemmes med hensyn
til

(i)

det nåværende tekniske nivået,

(ii)

kostnaden ved implementeringen,

(iii)

karakteren, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen samt
sannsynligheten for at en risiko vil slå ut og i hvilken grad risikoen vil
påvirke fysiske personers friheter og rettigheter.
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3.6

På forespørsel fra Kunden skal Leverandøren sørge for at Kunden får den
informasjonen som er nødvendig for å sikre at Leverandøren oppfyller
forpliktelsene etter Avtalen, herunder at nødvendige tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak blir gjennomført.

3.7

Leverandøren må hvert år, på egen regning, innhente en erklæring fra en
uavhengig fagperson angående Leverandørens oppfyllelse av sikkerhetskravene
som oppstilles i Avtalen. Erklæringen må en gang i året lastes opp på
Leverandørens nettside www.norlonn.no. Leverandøren kan angi en ny nettside for
opplastning av erklæringen. Kunden må skriftlig informeres om en slik endring.

3.8

Kunden har dessuten rett til å utpeke en uavhengig fagperson på Leverandørens
regning som er berettiget til å få tilgang til deler av Leverandørens fysiske anlegg
hvor personopplysninger behandles, og til å motta nødvendig informasjon for å
undersøke hvorvidt Leverandøren har implementert egnede tekniske og
organisatoriske sikkerhetstiltak. Den uavhengige fagpersonen, utpekt av Kunden,
skal ikke ha tilgang til informasjon knyttet til den generelle kostnadsstrukturen til
Leverandøren, heller ikke til informasjon som omfatter Leverandørens andre
kunder. På forespørsel fra Leverandøren skal fagpersonen signere en
taushetserklæring. Uavhengig av om det er signert en taushetserklæring må
fagpersonen behandle all informasjon som enten er samlet eller mottatt fra
Leverandøren konfidensielt. Slik informasjon må under enhver omstendighet kun
deles med Kunden. Kunden skal ikke gi slik informasjon til en tredjepart til annet
formål enn for evaluering av hvorvidt Leverandøren har foretatt de nødvendige
tekniske og organisatoriske tiltak.

3.9

Leverandøren må uten unødvendig opphold etter oppdagelsen av slike
omstendigheter, skriftlig informere Kunden om

(i)

enhver anmodning fra en myndighet om utlevering av
personopplysninger som omfattes av Avtalen, med mindre Leverandøren
har forbud mot å informere Kunden i overenstemmelse med EUlovgivning, eller en stats lovgivning som Leverandøren omfattes av,

(ii)

enhver mistanke eller observasjon av (a) sikkerhetsbrudd som fører til
tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap eller forandring, uautorisert
fremleggelse eller tilgang til overførte personopplysninger, bevart eller
på annen måte behandlet av Leverandøren i henhold til denne Avtalen,
eller (b) annen manglende overholdelse av Leverandørens forpliktelser i
henhold til punkt 3.3 og 3.4, eller

(iii)

enhver forespørsel direkte fra et datasubjekt eller tredjeperson om
tilgang til personopplysninger.
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3.10

Leverandøren må bistå Kunden i å håndtere enhver forespørsel fra et datasubjekt
som er omfattet av kapittel III i General Data Protection Regulation, inkludert
forespørsel om innsyn, retting, begrensning og sletting.

3.11

Leverandøren må bistå Kunden med å ivareta sine forpliktelser i henhold til
artikkel 32 og 36 i General Data Protection Regulation, og i henhold til et
medlemslands lovgivning i den utstrekning slik bistand er nødvendig for at Kunden
skal overholde sine forpliktelser. Dette omfatter anskaffelse av nødvendig
informasjon til Kunden om en hendelse som omfattes av punkt 3.9 (ii). I tillegg
omfattes all nødvendig informasjon som kan brukes til å foreta en vurdering av
personvernkonsekvenser under artikkel 35-36 i General Data Protection
Regulation, i den grad Leverandøren har tilgang til slik informasjon.

3.12

Den fysiske plasseringen av servere, servicesenter osv. som brukes i tilknytning til
behandling av personopplysninger er oppført av Leverandøren i vedlegg 1.
Leverandøren er forpliktet til å skriftlig informere Kunden ved en endring av
plassering. Det stilles ikke krav til en formell endring av vedlegg 1. Det er
tilstrekkelig med forhåndssendt varsel via post eller e-post.

3.13

Kunden betaler Leverandøren for den tid og de materialer som er brukt i
forbindelse med tjenester som Leverandøren har utført etter forespørsel fra
Kunden i henhold til Avtalens punkt 3.6, 3.8, 3.9(i) og (iii), 3.10, 3.11, 7.4 og 7.5.
Kostnadene for tjenestene følger de prisene som er opplistet på Leverandørens
nettside, www.norlonn.no, eller annet nettsted som Leverandøren velger.
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Bruk av underdatabehandlere

4.1

Leverandøren har anledning til å benytte seg av underdatabehandlere. Ved
avtaleinngåelsen bruker Leverandøren underdatabehandlere som spesifisert i
vedlegg 2. Ved endring av underdatabehandlere, skal Leverandøren skriftlig varsle
Kunden med beskrivelse av de planlagte endringene. Meldingen må gis senest to
måneder før endringen finner sted. Kunden har anledning til å motsette seg
endring av underleverandør innen to uker etter at melding fra Leverandøren ble
gitt. Dersom Kunden motsetter seg endringen kan Leverandøren avslutte de
avtaler med Kunden som Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av,
med én måneds skriftlig varsel. Ved oppsigelse av en underdatabehandler skal
Leverandøren skriftlig informere Kunden.

4.2

Før underdatabehandler tas i bruk, må Leverandøren inngå en skriftlig avtale med
underdatabehandleren. Avtalen skal sikre at behandling av personopplysninger
utført av underdatabehandleren er underlagt minst tilsvarende forpliktelser og
begrensninger som Leverandøren i henhold til Avtalen, herunder forpliktelsen til å
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gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen
tilfredsstiller kravene i General Data Protection Regulation.

4.3

Kunden har krav på en kopi av enhver avtale mellom Leverandøren og
underdatabehandlere som regulerer de obligatoriske databeskyttelsesforpliktelsene
i henhold til punkt 4.2. Leverandøren er ansvarlig for underdatabehandlerens
overholdelse av databeskyttelsesforpliktelsene. Det at Kunden har samtykket til at
Leverandøren har inngått en kontrakt med en underdatabehandler, påvirker ikke
Leverandørens forpliktelser i henhold til Avtalen.
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Konfidensialitet

5.1

Leverandøren må behandle personopplysninger konfidensielt.

5.2

Leverandøren må ikke utlevere personopplysninger til en tredjepart, med mindre
det er pålagt i lov eller det anses som nødvendig for å ivareta Leverandørens
forpliktelser overfor Kunden. Dette forutsetter at den personen som mottar
personopplysningene er oppmerksom på informasjonens konfidensielle karakter og
har avtalt å holde informasjonen konfidensiell i henhold til Avtalen.

5.3

Leverandøren må begrense tilgangen til personopplysninger kun til ansatte hvor
det er nødvendig med tilgang til personopplysningene for å kunne utføre
Leverandøren forpliktelser overfor Kunden.

5.4

Taushetsplikten til Leverandøren i punkt 5 gjelder også etter opphør av Avtalen.
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Endringer og overføringer

6.1

Avtalen kan endres i samsvar med endringsprosedyrene fastsatt i Avtalen om
Norlønn.

6.2

Leverandøren kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen
uten samtykke fra Kunden, såfremt enheten som mottar rettighetene og
forpliktelsene forplikter seg til å behandle personopplysninger i samsvar med
Avtalen.
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Varighet og oppsigelse

7.1

Avtalens løpetid er tilsvarende som løpetiden i Avtalen om Norlønn. Ved oppsigelse
av Avtalen om Norlønn vi også Avtalen opphøre.

7.2

Enhver part kan si opp Avtalen på samme vilkår som fremkommer av Avtalen om
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Norlønn.
7.3

Uavhengig av den formelle avtaleperioden forblir Avtalen bindende så l enge
Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden, som Kunden er
behandlingsansvarlig for. Dette gjelder imidlertid kun de leverandører som fortsatt
behandler slike personopplysninger.

7.4

Ved avslutning av Avtalen og etter anmodning, må Leverandøren lojalt bidra til at
behandlingen videreføres til en annen leverandør eller overføres tilbake til Kunden.

7.5

På forespørsel fra Kunden og ved opphør av Avtalen, må Leverandøren overføre
personopplysninger som ble behandlet av Leverandøren på vegne av Kunden, til
Kunden eller slette slike personopplysninger. Dette gjelder ikke hvis EU-lovgivning
eller lovgivningen i et EU-land krever at dataene lagres.

8

Underretninger

8.1

I de tilfeller hvor en Part er forpliktet i henhold til Avtalen til å gi et skriftlig varsel
til den annen Part, kan en slik forpliktelse bli oppfylt blant annet ved å varsle via
e-post til den annen Parts senest annonserte e-post adresse. Leverandøren kan
også gi et skriftlig varsel til Kunden ved å sende en direktemelding i systemet som
Kunden har mottatt lisens til benytte i henhold til Avtalen om Norlønn.
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Forrang

9.1

I tilfelle konflikt mellom bestemmelsene i Avtalen og bestemmelsene i andre
skriftlige eller muntlige avtaler mellom Partene, går bestemmelsene i Avtalen
foran.
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Vedlegg 1

Dette vedlegget inneholder blant annet instruksen fra Kunden til Leverandøren vedrørende
databehandling utført av Leverandøren på vegne av Kunden. Vedlegget er en del av Avtalen.

Instruksjon og beskrivelse av behandlingen av personopplysninger i Norlønn
Formålet og arten av databehandling

Formålet med å overlate databehandlingsaktiviteter til Leverandøren er å la Kunden bruke
Norlønn, som er et IT-system Kunden får tilgang til på internett, og som driftes og kjøres av
Leverandøren. Norlønn legger til rette for Kundens lønnsadministrasjon og skattemessige
forhold knyttet til Kundens ansatte, administrasjonen av feriepenger for Kundens ansatte,
lønnsutbetalinger og andre lønnsrelaterte oppgaver. Dette medfører også overføring av
personopplysninger til Altinn (de norske skattemyndighetene, Statistisk sentralbyrå osv.) på
vegne av Kunden.

Kategorier av registrerte datasubjekter

I.

Kundens potensielle arbeidstakere dersom Kunden legger inn detaljer om disse
personene i Norlønn.

II.

Kundens nåværende ansatte dersom Kunden legger inn detaljer om disse personene i
Norlønn.

III.

Kundens tidligere ansatte dersom Kunden legger inn detaljer om disse personene i
Norlønn.

Kategorier av behandlede personopplysning

For de ovennevnte kategoriene av registrerte datasubjekter behandles følgende
personopplysninger: Navn, adresse, nasjonalt ID-nummer og ansettelsesdato. Videre
behandles informasjon om datasubjektenes lønnsopplysninger herunder, lønn, skatt,
pensjon, ferier, utbetalinger osv., inkludert all personopplysninger som Kunden har registrert
i Norlønn på datasubjektet. For optimal bruk av Norlønn behandles også datasubjektenes e postadresser, mobilnummer og bankkontopplysninger. For datasubjekter i kategori II blir
også oppsigelsesdatoen behandlet i systemet.
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Databehandlingsteder
Gydevang 46
DK 3450 Allerød
Denmark
Skomagervej 10
DK 7100 Vejle
Denmark
Overføring av opplysninger
Leverandøren kan overføre personopplysninger på vegne av Kunden som en del av
tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden, for eksempel til Altinn (norske
skattemyndighetene, Statistisk sentralbyrå osv.)
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Vedlegg 2 – Spesifikasjon av nåværende underleverandører

Leverandøren benytter seg ikke av underleverandører
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