Databehandleraftale
Denne aftale erstatter tidligere aftale, og er gældende fra 01-07-2020.
01-07-2020: Opdatering af adresser
Denne aftale beskriver behandling af persondata mellem parterne.
Aftalen er indgået mellem leverandør/databehandler:
Stadel.dk ApS
Liseborg Mark 32A
8800 Viborg
CVR-nr. 36938447
Og kunde/dataansvarlig:
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
CVR-nr.:

Grundlag og formål med aftalen
1. Denne aftale er lavet på baggrund af EU's persondataforordning 2016/679, der træder i
kraft 25. maj 2018.
2. Aftalen beskriver rettigheder og ansvar for behandling af personoplysninger mellem
parterne i aftalen.
3. Med personoplysninger menes oplysninger, der kan identificere en fysisk person.
4. Leverandøren stiller følgende online services til rådighed, som kunden anvender til
behandling af data herunder, men ikke begrænset til, personoplysninger:
- Stadel.dk SMS-gateway.
5. Af personoplysninger der behandles i disse systemer nævnes:
- Afsendte og modtagne SMS-beskeder.
- Mobilnumre.

Leverandørens forpligtelser og rettigheder
6. Leverandøren behandler de af kunden leverede personoplysninger.
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7. Leverandøren er forpligtet til at behandle personoplysninger iflg. gældende dansk
lovgivning.
8. Leverandøren skal sikre systemerne mod uautoriseret indtrængen samt datalækage, og
begrænse adgang for medarbejdere, således de kun tilgår højst nødvendige data.
9. Leverandøren skal straks ved datalækage eller ulovlig indtrængen, orientere kunden
herom, samt indføre foranstaltninger, der begrænser yderlige databrud.
10. Leverandøren udleverer ikke personoplysninger til 3. part, med undtagelse ved behandling
hos godkendte underdatabehandlere, ved eksempelvis afsendelse af SMS-beskeder eller
telefonopslag.
11. Leverandøren udleverer eller overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU.
12. Leverandøren stiller værktøjer til rådighed, der giver kunden mulighed for at håndtere:
- udlevering af alle data registreret omkring en person i leverandørens systemer, ud fra i
forvejen kendte data om personen.
- sletning af data for en person i leverandørens systemer, ud fra i forvejen kendte data om
personen.

Kundens forpligtelser og rettigheder
13. Kunden er ansvarlig for at have indhentet nødvendige samtykker for at kunne behandle de
af kunden leverede personoplysninger.
14. Kunden har ret til at få udleveret de personoplysninger, som behandles på vegne af
kunden.
15. Kunden har ret til at få slettet de personoplysninger, som behandles på vegne af kunden,
med mindre terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven danner
grundlag for at gemme dataene i en længere periode.

Underdatabehandlere
16. Leverandøren benytter sig af underdatabehandlere til hosting af servere, håndtering af
SMS-beskeder samt telefonopslag.
17. Leverandøren har indgået og godkendt databehandleraftaler med disse
underdatabehandlere.
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Varighed og ophør af aftalen
18. Denne aftale løber så længe, der er et aktivt kundeforhold eller leverandøren fortsat
behandler personoplysninger på vegne af kunden.
19. Ved ophør af aftalen skal leverandøren på opfordring fra kunden, overføre evt.
personoplysninger til kunden, og kunden har ret til at få slettet personoplysninger, der ikke
er omfattet af terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven.

Lokationer for databehandling
20. Leverandøren opbevarer og behandler data på flg. lokationer:
- Amazon datacenter, Frankfurt, Tyskland.
- Liseborg Mark 32A, 8800 Viborg.

Godkendelse af aftalen
Stadel.dk ApS
Horsens
10-06-2020
Thomas Stadel
Direktør

Kunde (sted, dato, underskrift)
Navn:
Titel:
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