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1. Aftalestruktur og prioritering 

Aftalen består af dette hoveddokument med følgende bilag: 

Bilag 1: Aftalegrundlag og retningslinjer for samarbejde med Azets Insight A/S 

Bilag 2: Databehandleraftale 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse skal dokumenterne prioriteres i nedenstående rækkefølge:  

1) Bilag 2: Databehandleraftale. 
2) Den generelle tekst i hoveddokument og eventuelle efterfølgende skriftlige tillæg til Aftalen. 
3) Bilag 1: Aftalegrundlag og retningslinjer for samarbejde med Azets Insight A/S. 

 
 

2. Aftalens formål og omfang 

2.1 Baggrund 

Kunden har medarbejderaktieordning, for hvilken der gælder særlige skatteregler. 

Leverandøren forpligter sig til at yde assistance i henhold til denne Aftale med at forberede og udføre rapporte-

ring for Kunden til de danske skattemyndigheder (SKAT) via dennes portal eKapital senest den 20. januar hvert 

år. 

 

2.2 Forudsætninger 

Det er Leverandørens ansvar, at Kunden hvert år overholder gældende lovgivning for rapportering af optjente 

medarbejderaktier og/eller tegningsretter/aktieoptioner pr. medarbejder til SKAT via eKapital i henhold til 

gældende tidsfrist. 

Alle Services skal udføres i overensstemmelse med etablerede rutiner, metoder og ved hjælp af den software og 

de systemer, som Leverandøren til enhver tid anvender. 

Kunden skal udpege en person, der er bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af Kunden vedrørende 

spørgsmål, der stilles af Leverandøren. 
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Kunden er forpligtet til at levere korrekte oplysninger, så Leverandøren kan udføre Services i overensstemmelse 

med Aftalen. P.t. er de nødvendige oplysninger for hvert kalenderår: 

1. Oplysninger om udstedte/optjente aktier og/eller tegningsrettigheder/aktieoptioner pr. medarbejder i 

format leveret af Leverandøren, hvor begrænsede skattepligtige medarbejdere skal markeres som 

sådan. 

2. eIndkomst ”Sumoplysning” for hvert CVR-nummer for: 

a. Kode68 

b. Feltnr. 00 36 

3. eIndkomst oplysning fra ”Feltnr. 00 36” pr. medarbejder for hvert CVR-nummer/”Kode68”. 

Leverandøren skal modtage oplysningerne senest den 18. december hvert år for at kunne udføre Services i 

overensstemmelse med Aftalen. Hvis Kunden imidlertid har indgået en separat skriftlig aftale med Leverandøren 

om outsourcing af løn, og Leverandøren stadig leverer under den særskilte aftale, giver Kunden Leverandøren 

ret til at indhente ovennævnte data rapporteret i eIndkomst (punkt 2 og 3 ovenfor) på vegne af Kunden. 

Leverandørens arbejde udføres på det foreliggende oplysningsgrundlag og skal udføres i overensstemmelse 

med gældende lovgivning. Leverandøren skal informere Kunden om alle relevante ændringer i lovgivningen i 

forbindelse med udførelse af Services. 

Hvis Aftalen underskrives af begge Parter den 18. december eller før, udføres Services af Leverandøren for det 

aktuelle kalenderår med rapporteringsfrist den 20. januar næste år. Hvis Aftalen derimod underskrives efter den 

18. december, gælder Services først for det kommende kalenderår med rapporteringsfrist den 20. januar året 

efter. 

 

2.3 Services 

Leverandøren er ansvarlig for at levere følgende Services: 

1. Årlige opstartsaktiviteter som forberedelse til rapportering til eKapital: 

 Gennemgang af materiale modtaget fra Kunden. 

 Undersøgelse og bestemmelse af typen af aktieprogram, matchende aktier m.v. 

 Kontakt til Kunden og skattemyndigheder, hvis det er nødvendigt. 

 Forberedelse af eKapital-rapporteringsdata pr. medarbejder. 

 Afstemning mellem eIndkomst (SKAT) og beregnet eKapital-rapportering pr. medarbejder. 

 

2. Årlig rapportering til eKapital for hver enkelt medarbejder. 
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3. Priser og vilkår 

3.1 Priser 

Alle priser er i DKK eksklusive moms. 

Honoraret er som følger: 

 Årligt opstartsgebyr for ≥ 10 fuldt skattepligtige medarbejdere pr. CVR-nummer DKK 5.000 

 Årligt opstartsgebyr for < 10 fuldt skattepligtige medarbejdere pr. CVR-nummer Forbrugt tid 

 Årligt opstartsgebyr for begrænset skattepligtige medarbejdere  Forbrugt tid 

 Årlig rapportering til eKapital pr. fuldt eller begrænset skattepligtig medarbejder DKK 450 

 Årligt KDK-compliance fee    DKK 500 

Hvis Kunden i et givent år ikke er forpligtet til at rapportere til eKapital, faktureres ovenstående honorarer ikke, 

da Services dermed ikke er relevante. 

Eventuelt Merarbejde faktureres på bagrund af forbrugt tid til aktuelle timepriser, der i øjeblikket er som følger: 

 Rådgivning   DKK 1.570  

 Kompleks rådgivning   DKK 2.340  

Honorar tillægges transportudgifter efter statens takster (beregnet fra nærmeste Leverandørlokation til Kunden), 

transporttid (50% af relevant timesats), udgifter til parkering og evt. andre udlæg. 

Priser justeres for inflation og lønudvikling mv. én gang årligt i henhold til bilag 1 afsnit 12.6. Første gang vil 

være 1. maj 2023.  

Øvrige vilkår fremgår af bilag 1 afsnit 12. 

 

3.2 Fakturering 

Services faktureres månedsvis bagud hver den sidste i måneden. Dog faktureres årligt KDK-compliance fee 

forholdsmæssigt fra den måned, hvor Aftalen er underskrevet og til førstkommende 31. december. Herefter 

faktureres KDK-compliance fee forud for et (1) år ad gangen. Første gang det efterfølgende år pr. 31. januar. 
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4. Aftalens varighed 

Aftalen træder i kraft, når begge Parter har underskrevet og fortsætter indtil den opsiges. 

Aftalen kan opsiges skriftligt af begge Parter med seks (6) måneders varsel til udgangen af en måned. 
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Leverandørens forretningsgrundlag består i salg af regnskabsassistance, lønad-
ministration, HR-assistance, økonomistyring, inkassoservice, rådgivning og IT 
samt relaterede services. Leverandøren udfører ikke revision.  
 
Nedenstående retningslinjer, som opdateres årligt pr. 1. maj, definerer de gene-
relle rammer for Aftalen mellem Kunden og Leverandøren med mindre, de udtryk-
keligt og skriftligt er fraveget i Aftalens hoveddokument. De til enhver tid gældende  
retningslinjer kan rekvireres via salg_azets@azets.com eller telefon +45 69 69 15 
83. 
 
Den indgåede Aftale mellem Kunden og Leverandøren går forud for dette aftale-
grundlag og retningslinjer. 

1. Definitioner 

1.1 Ord der begynder med stort bogstav, der ikke er defineret i Aftalen, har 

betydningen angivet nedenfor i både ental- og flertalsform: 
 
1.2 Aftale: Denne Aftale med bilag inklusive eventuel databehandleraftale. 
 
1.3 Arbejdsdag: Mandag til fredag, bortset fra helligdage, nationale fridage, 

dagen efter Kristi Himmelfart, den 5. juni, den 24. december og den 31. 
december. 

 
1.4 Azets Selskab: Enhver virksomhed i Azets Group, hvori Leverandøren er 

en del af. 
 
1.5 Go-Live: Første måned hvor Leverandøren udarbejder rapportering, løn-

kørsel eller lignende, hvis dette er omfattet af Services. Ved Aftale med 
fast aftaleperiode er dette første måned i aftaleperioden. 

 
1.6 Kunden: Enhver henvisning til Kunden i Aftalen inkluderer den juridiske 

enhed, der er anført i Aftalens hoveddokument. 
 
1.7 Leverandøren: Enhver henvisning til Leverandøren i Aftalen inkluderer 

den juridiske enhed, der er anført i Aftalens hoveddokument. 
 
1.8 Merarbejde: Opgave bestilt af Kunden, som ikke falder ind under Services 

i SLA. Merarbejde faktureres på baggrund af forbrugt tid til gældende time-
satser med minimum ½ time pr. opgave. 

 
1.9 Opstartsdato: Dato efter Aftalens underskrift, hvor Leverandøren påbe-

gynder levering af Services. Opstartsdato kan afvige fra Go-Live. 
 
1.10 Part eller Parter: Kunde og Leverandør, som angivet i Aftalens hoveddo-

kument. 
 
1.11 Reverse Service Level Agreement (efterfølgende benævnt RSLA): Be-

skrivelse af hvilke opgaver Kunden er ansvarlig for i henhold til den aftalte 
leverance. 

 
1.12 Servicebeskrivelse eller Service Level Agreement (efterfølgende be-

nævnt SLA): Beskrivelse af hvilke Services Leverandøren er forpligtet til 
at levere. 

 
1.13 Services: Serviceydelser leveret af Leverandøren i henhold til SLA. 

2. Generelt 

2.1 Kunden skal udpege en ansvarlig og en substitut, der er bemyndiget til at 
tage stilling til forhold, der måtte blive forelagt af Leverandøren. 

 
2.2 Leverandørens medarbejdere må ikke have fysisk eller elektronisk dispo-

sitionsmulighed over Kundens likvide konti m.v. 
 
2.3 Leverandørens arbejde udføres i henhold til skriftlig instruks fra Kunden. 

Modtages der ikke skriftlig instruks, eller dækker en sådan kun enkelte om-
råder, udføres arbejdet i henhold til Leverandørens standard. 

 
2.4 Kunden har, både i forholdet mellem Leverandøren og Kunden og hvor 

dette kræves i henhold til lovgivning, ansvar for løbende at kontrollere det 
af Leverandøren udførte arbejde. Leverandøren kan ikke overtage Kun-
dens forvaltnings- og kontrolopgaver, ligesom Leverandørens konsulenter 
ikke kan have samme faglige indsigt i Kundens driftsmæssige forhold og 
rutiner m.v., som Kunden selv.  

 
2.5 Leverandøren indestår for at udføre aftalte Services efter relevante faglige 

procedurer og med professionel faglig omhu. Imidlertid indestår Leveran-
døren ikke for at udføre fejlfrit arbejde. 

 
2.6 Leverandøren er som ekstern regnskabsvirksomhed (bogføringsvirksom-

hed) omfattet af hvidvaskloven og forpligtet til at indhente oplysninger om 
Kundens reelle ejere samt til at have forretningsgange, som understøtter 
hvidvaskloven og ”Kend din Kunde” procedurer. Øvrige kunder med c/o 
adresse hos Leverandøren er ligeledes omfattet af krav om ”Kend din 
Kunde” procedurer. Leverandøren benytter eksternt system til lagring og 
behandling af de lovpligtige "Kend din Kunde"-informationer. 

  Kunden er forpligtet til at oprette og vedligeholde de nødvendige data heri 
samt i øvrigt medvirke til, at Leverandøren opfylder kravene i hvidvasklo-
ven. Leverandøren er berettiget til at opkræve et årligt gebyr svarende til 
de direkte omkostninger forbundet med overholdelse af hvidvaskloven. 

3. Bemanding 

3.1 Leverandøren har tilknyttet en kundeansvarlig, ligesom der tilknyt-
tes et passende antal konsulenter, således at Leverandøren i videst muligt 
omfang kan varetage Services uanset sygdom og ferie. Hvor det er aftalt, 
at Leverandøren har instruktions- og kontrolansvar, tilknyttes tillige en ma-
nager for at sikre kvaliteten af det udførte arbejde. 

 
3.2 Leverandøren bemander med den eller de konsulenter, der af Leverandø-

ren anses for mest hensigtsmæssige. Kundens ønsker vil øve indflydelse 
på den konkrete bemanding. 

 
3.3 Leverandøren kan placere udførelse af Kundens produktion, hvor Leve-

randøren ønsker på tværs af lokationer i Danmark og anvende Azets Sel-
skaber i Danmark eller udlandet til udførelse af en del af Kundens produk-
tion. 

4. Fysisk udførelse af arbejdsopgaver 

4.1 Services udføres efter Kundens ønske på anvist forretningsadresse eller 
på Leverandørens kontorer samt hjemmearbejdspladser. Udføres Ser-
vices hovedsageligt på Kundens forretningsadresse, vil der tillige regel-
mæssigt blive udført kontrol- og dokumentationsarbejde samt planlægning 
og tilrettelæggelse på Leverandørens kontorer, hvilket medfører yderligere 
tidsforbrug. 

 
4.2 Kunden sikrer og tillader, at Leverandørens udsendte konsulenter via in-

ternettet har adgang til Leverandørens e-mail- og terminalserver med hen-
blik på adgang til Leverandørens arbejdspapirer, intranet m.v. 

 
4.3 Kundens fysiske arbejdsforhold skal til enhver tid opfylde gældende lovgiv-

ning og anvisninger for indretning af arbejdspladser, arbejdsmiljø m.v. 
 
4.4 Udleverer Kunden nøgler til Leverandørens konsulenter, har Kunden an-

svar for, at der kvitteres for modtagelse og for returnering ved samarbej-
dets ophør. 

 
4.5 Udleverer Kunden password og alarmkoder m.v. til Leverandørens konsu-

lenter, har Kunden ansvar for at ændre disse ved samarbejdets ophør. 

5. Instruktions- og kontrolansvar 

5.1 For Services, hvor det er aftalt, at Kunden har instruktions- og kontrolan-
svar, er det Kundens ansvar at instruere, følge op og kontrollere det af 
Leverandøren udførte arbejde. 

 
5.2 For Services, hvor Leverandøren ifølge aftale har instruktions- og kontrol-

ansvar, vil Leverandøren regelmæssigt kontrollere det af Leverandørens 
konsulenter udførte arbejde. Leverandøren kontrollerer herved, at det af 
Leverandørens konsulenter udførte arbejde lever op til Leverandørens 
standard. Er der aftalt andre konkrete kontroller med Kunden, udføres 
disse i sammenhæng hermed. 

 
5.3 Det forhold, at Leverandøren påtager sig instruktions- og kontrolansvar be-

grænser ikke Kundens ansvar, dels for overholdelse af gældende lovgiv-
ning, dels for egen vurdering og kontrol af løn-, bogførings- og regnskabs-
materiale, herunder godkendelse af betalinger, lønninger og relaterede po-
ster som eksempelvis pension samt indberetninger til offentlige myndighe-
der og lignende. 

6. Arbejdsopgaver med instruktions- og kontrolansvar 

6.1 Bogholderi 
6.1.1 Arbejdet udføres efter Leverandørens standardarbejdsplan, der tilpasses 

Kunden og opdateres årligt eller ved væsentlige ændringer i arbejdsopga-
verne. 

 
6.1.2 Bogholderi omfatter registrering af foreliggende bilag i finans-, debitor- og 

kreditorsystem m.v. samt løbende og periodisk afstemning af konti, hvor 
der foreligger ekstern dokumentation. For konti, hvor der ikke foreligger 
ekstern dokumentation, udarbejdes regelmæssigt specifikation af rele-
vante balanceposter. Likvide bevægelser, der ikke er dokumenteret ved 
bilag, registreres midlertidigt og efterposteres, når dokumentation forelig-
ger. Med mindre det er angivet i SLA, omfatter bogholderi ikke rykning af 
Kundens tilgodehavender. 

 
6.1.3 Ved assistance med fakturering skal Kunden altid kontrollere fakturaer/kre-

ditnotaer inden udsendelse til kunder. Løbende kontrol fra Kunden er lige-
ledes nødvendig, hvor Leverandøren yder assistance til registrering af va-
reforbrug/dækningsbidrag, igangværende arbejder og lager. Leverandø-
ren kan ikke have den fornødne forretningsmæssige indsigt i Kundens drift 
m.v. til selvstændigt at have ansvar for registrering og styring af disse om-
råder. 
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6.1.4 Ved assistance med betalingsforslag skal alle betalinger kontrolleres, god-
kendes og gennemføres af Kunden. Ansvar for betaling og konsekvenser 
heraf påhviler alene Kunden. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for 
manglende, forkerte eller forsinkede betalinger, herunder konsekvenser af 
sådanne betalinger, uanset årsagen hertil. 

 
6.1.5 Leverandøren tager ikke stilling til løbende registrering af varelager eller 

igangværende arbejder m.v., med mindre der i Kundens økonomisystem 
anvendes lager-/projektmodul, og der tillige modtages skriftlig instruks 
herom. 

 
6.1.6 Leverandøren tager kun stilling til periodisering af drifts- og balanceposter 

i henhold til Kundens instruks. Leverandøren kan ikke indestå for korrekt 
periodisering. 

 
6.1.7 Leverandøren tager kun stilling til aktiver og passiver i udenlandsk valuta, 

ud over debitorer og kreditorer, efter modtaget instruks eller efter aftale. 
Sidste måneds ultimo valutakurs anvendes som standard i efterfølgende 
måneds registrering af poster i udenlandsk valuta. 

 
6.1.8 Afskrivninger, hensættelser og selskabsskat m.v. reguleres alene i hen-

hold til modtaget instruks. 
 
6.1.9 Tilsvar af moms og andre afgifter samt oplysninger til Listesystem og Intra-

stat opgøres i henhold til Kundens instruks, Kundens revisor eller ifølge 
Leverandørens egne retningslinjer. Er Kunden omfattet af særlige moms-
forhold, eller er der tilsvar af andre afgifter af betydning, bør Kunden frem-
lægge og vedligeholde en instruks for området til brug for Leverandørens 
arbejde. Det samme gør sig gældende for lønsumsafgift. 

 
6.1.10 Det er Kundens ansvar, at moms- og afgiftsberegning samt indberetning 

og indbetaling sker rettidigt og korrekt. 
 
6.1.11 Anvender Kunden økonomisystem, der ikke kan udskrive lister bagud i tid 

(eksempelvis lager), forestår Kunden selv udskrift heraf pr. dato for perio-
deskift. 

 
6.2 Årsafslutning 
6.2.1 Efter aftale udarbejder Leverandøren årsafslutning til brug for Kundens re-

visor eller andre indeholdende relevante arbejdspapirer i form af afstem-
ning af løn m.v., moms- og afgiftstilsvar, likvide konti, debitor- og kreditor-
specifikation og andre relevante drifts- og balancekonti med tilhørende do-
kumentation.  

 
6.2.2 Indholdet af en årsafslutning vil følge en modtaget instruks, alternativt vil 

Leverandøren anvende egen standard. 
 
6.2.3 Hvis Kunden ikke formår at levere nødvendige dokumenter, er Leverandø-

ren ikke ansvarlig for udeladelser. Kundens revisor eller andre kan ikke 
udføre arbejdet for Leverandørens regning. 

7. Lønregnskab 

7.1 Kunden er forpligtet til - forud for aftalt Go-Live - at etablere aktiv Nets-
aftale til brug for Leverandørens elektroniske overførsel af lønudbetalinger. 

 
7.2 Kunden skal rettidigt fremlægge grundlag for udbetaling af løn m.v. til hver 

enkelt af Kundens medarbejdere, herunder oplysninger om bonus-, bil- og, 
pensionsordning eller andet. Løngrundlaget skal opdateres af Kunden, 
hver gang der måtte ske en ændring. 

 
7.3 Løn og alle øvrige lønrelaterede udbetalinger skal kontrolleres og godken-

des af Kunden forud for Leverandørens overførsel til Nets. 

8. Refusioner 

8.1 Leverandøren orienteres af Kunden om refusioner, som skal hentes hjem 
i henhold til SLA/RSLA. Uanset årsag kan Leverandøren aldrig hæfte for 
et beløb svarende til de første 10% af de seneste tolv (12) måneders ind-
komne refusioner. I de første tolv (12) måneder efter Opstartsdato kan Le-
verandøren dog ikke hæfte for mere end det beløb, som Kunden har betalt 
i honorar til Leverandøren for at få udarbejdet refusioner. 

 
8.2 Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for Kundens manglende modta-

gelse af refusioner eller afvigelse i udbetaling i forhold til de indberettede 
refusionsansøgninger. 

9. Dataopbevaring 

9.1 Den del af Kundens materiale, som ifølge Aftalen er overladt i Leverandø-
rens besiddelse, skal opbevares i overensstemmelse med rettidig omhu i 
henhold til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven. 

9.2 Leverandøren opbevarer udelukkende fysisk materiale for indeværende 
kalenderår og vil derefter returnere materialet til Kunden. Leverandøren 
skal slette digitalt lønmateriale efter instruks fra Kunden. 

       . 

9.3 Ved afslutning af et regnskabsår eller ved samarbejdets ophør - dog ikke 
ved misligholdelse - tilbageleveres alt fysisk eksternt materiale til Kunden, 
hvorefter Kunden selv er ansvarlig for opbevaring. Hvis ikke Kunden øn-
sker fysisk materiale retur, vil Leverandøren fakturere for opbevaring af 
fysisk materiale, som er ældre end seks (6) måneder fra begyndelsen af 
indeværende regnskabsår.  

10. Registreringssystemer 

10.1 Assistance udføres på Kundens og/eller på Leverandørens registrerings-
systemer. 

         
10.2 Udfører Leverandøren arbejde på Kundens systemer, er det Kundens an-

svar, at der indarbejdes relevante begrænsninger i tilgang til data. Leve-
randørens arbejde vil følge retningslinjerne i modtaget instruks fra Kunden 
for IT-området.  

 
10.3 Leverandøren eller Leverandørens konsulenter kan ikke gøres ansvarlige 

for registreringer, der forefindes eller foretages i Kundens systemer. Leve-
randøren påtager sig ikke ansvar for fejl, der måtte opstå i Kundens syste-
mer, uanset at Leverandøren har adgang hertil og udfører arbejde herpå, 
herunder ved fejlbetjening. 

 
10.4 Dette gælder tillige fejl eller uhensigtsmæssigheder i Kundens bogføring 

og rapportering m.v. opstået som følge af fejl i Kundens registreringssyste-
mer. 

 
10.5 Leverandøren har strenge interne forretningsgange for IT-anvendelse, her-

under for udveksling af data og programmel, for regelmæssig backup og 
anvendelse af opdateret antivirusprogrammel. Leverandøren kan ikke tage 
ansvar for, hvorvidt e-mails eller andre datamedier fra Leverandøren kan 
indeholde virus eller på anden måde forårsage problemer i Kundens IT-
systemer. Ved regneark kan der ved efterfølgende indtastning forekomme 
ændringer i formler og sammenhænge, hvorfor en manuel kontrol og efter-
regning anbefales inden udskrift og anvendelse af data. 

 
10.6 Kunden forestår backup-rutiner på egne IT-systemer. Er Leverandørens 

konsulenter involveret heri, er det et krav fra Leverandøren, at Kunden har 
en ajourført beskrivelse af backup-procedurer samt logbog, hvor gennem-
førte backups registreres. Leverandøren kan ikke indestå for, at Kundens 
backup kan genindlæses i tilfælde af systemnedbrud eller for korrekt gen-
nemførelse af backup-procedure. 

 
10.7 Udfører Leverandøren lønadministration på Leverandørens EPOS lønsy-

stem, udføres assistancen til enhver tid i henhold til ISAE3402 Type II stan-
dard eller erklæring, der måtte træde i stedet for denne. 

11.  Særlige betingelser for systemer stillet til rådighed af Leverandøren 

11.1 Ved at Kunden benytter (logger på) en eller flere af Leverandørens syste-
mer accepteres følgende vilkår og betingelser: 

 
11.2 Forudsætninger 

11.2.1 Kunden er til enhver tid forpligtet til at sikre, at den nødvendige maskine 
samt netværksmæssige kapacitet hos Kunden er til rådighed, er korrekt 
konfigureret, ligesom at Kunden overholder foreskrevne systemkrav.  

 
11.2.2 Leverandøren forbeholder sig ret til ved releases eller nye versioner af pro-

grammel at opdatere Kundens løsning. Såfremt anvendelse af nye versio-
ner eller releases kræver opgradering af Kundens programmel og/eller ud-
skiftning af dele af udstyr, betales omkostningerne hertil af Kunden. 

 
11.2.3 Kunden er til enhver tid forpligtet til på enhver relevant måde, at bistå Le-

verandøren ved implementering og levering af Services, herunder ved (i) 
at stille relevant eksisterende materiale til rådighed (ii) at give oplysninger 
i det omfang, som Leverandøren måtte finde det nødvendigt og træffe nød-
vendige beslutninger med en tidshorisont, som sikrer opgavernes fremdrift 
(iii) under Leverandørens instruktion at deltage aktivt i processen for opga-
vernes færdiggørelse. 

 
11.3 Tilgængelighed 

11.3.1 Leverandørens systemer er normalt tilgængelige via internettet døgnet 
rundt, syv dage om ugen. Leverandøren og Leverandørens underleveran-
dører har ret til at træffe foranstaltninger, som påvirker ovenstående til-
gængelighed, hvis Leverandøren skønner det nødvendigt af operationelle 
grunde, tekniske årsager, i forbindelse med vedligeholdelse eller af sikker-
hedsmæssige grunde. Planlagte driftsstop som følge af systemvedligehol-
delse orienteres Kunden om på forhånd. 

 
11.3.2 For Services, for hvilke der ikke er angivet nogen krav til serviceniveau, 

skal serviceniveau svare til det, der kan forventes af en lignende standard 
på markedet. 

 

11.3.3 Kunden accepterer og anerkender, at mulighederne for at få tilgang ikke 
kan garanteres, og at Leverandøren ikke er ansvarlig for mangler og fejl 
på brugerens egen internetopkobling eller i eget udstyr. 
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11.4 Rettigheder 

11.4.1 Kunden får en ikke-eksklusiv brugsret til Services, herunder til software, 
programmer, dokumentation og/eller løsninger som Leverandøren har ud-
viklet specielt for Kunden. Kunden må ikke overdrage, lease eller udleje 
brugsretten til andre, og Services må alene anvendes til varetagelse af 
opgaver i relation til den indgåede Aftale. Services kan være ophavsretligt 
beskyttede. 

 
11.4.2 Leverandøren forbeholder sig ret til at anvende underleverandører, herun-

der antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. 
 
11.4.3 Leverandøren har ret til at afslutte Services øjeblikkeligt, såfremt Kunden 

eller Kundens brugere handler i strid med denne aftale eller de opsatte 
bestemmelser. 

 
11.4.4 Lukkes tilgangen for Kunden, vil eventuel forudbetaling ikke blive refunderet. 
 
11.5 Opsigelse 

11.5.1 Ved opsigelse er Kunden selv ansvarlig for egen kopi og eksport af data. 
Afhængigt af løsningens karakter eller Kundens ønske kan Leverandøren 
hjælpe med eksport af data. Dette afregnes i så fald på baggrund af for-
brugt tid til gældende timesatser. Leverandøren kan ikke drages til ansvar 
for opbevaring af Kundens data efter Aftalens ophør. 

12. Honorar, tidsforbrug og udlæg 

12.1 Honorar faktureres i henhold til Aftale mellem Kunden og Leverandøren for 
de aftalte og udførte Services. Honorar kan være baseret på medgået tids-
forbrug, antal transaktioner eller et fast beløb for faste opgaver.   

 
12.2 Leverandørens timesatser er differentieret efter aftale, efter opgavens ind-

hold og efter de tilknyttede konsulenters kvalifikationer. 
 
12.3 Såfremt Kunden pålægger konsulenten at udføre assistance i weekend 

og/eller på helligdag, vil den aftalte timesats blive tillagt 50%. 
 
12.4 Såfremt Kunden i forbindelse med indgået fastprisaftale pålægger konsu-

lenten at udføre assistance, så arbejdstiden i en kalendermåned sammen-
lagt overstiger normtiden i den pågældende kalendermåned (svarende til 
7,4 timer pr. arbejdsdag * antal mulige arbejdsdage i kalendermåneden), 
faktureres timer ud over normtiden i givet fald med gældende timesats til-
lagt 50 %. 

 
12.5 Hvis Services udføres hos Kunden, og andet ikke er aftalt, betaler Kunden 

konsulentens transporttid mellem Kunden og Leverandørens nærmeste 
adresse. 

 
12.6 Priser reguleres pr. 1. maj hvert år med udgangspunkt i nettoprisindeks fra 

Danmarks Statistik (kun i opadgående retning) - dog minimum 3% pr. år. 
Leverandøren forbeholder sig dog ret til at ændre satser, når dette skyldes 
øgede offentlige skatter, afgifter eller andre offentlige pålæg. Sådanne æn-
dringer iværksættes fra det tidspunkt, de træder i kraft uden særskilte krav 
til varsling, og giver ikke grundlag for genforhandling af Aftalens øvrige be-
stemmelser. 

 
12.7 Regelændringer fra det offentlige som medfører betydelig ændring i ar-

bejdsmængden, vil danne grundlag for genforhandling af prisen. Leveran-
døren skal dokumentere stigning i arbejdsmængden som følge af ændrin-
gerne. Den ændrede pris vil da være gældende fra datoen for ændringen. 
Det samme gør sig gældende, såfremt der er tale om betydeligt merar-
bejde af enkeltstående karakter i forbindelse med implementering af regel-
ændring. 

 
12.8 Ændringer i registreringssystemer, som pålægges Leverandøren for at op-

fylde Aftalen, og som medfører en betydelig ændring i arbejdsmængden, 
vil danne grundlag for, at der aftales en økonomisk kompensation for eks-
tra omkostninger. Leverandøren skal dokumentere stigning i arbejds-
mængden, som følge af ændringerne. Den ændrede pris vil da være gæl-
dende fra datoen for ændringen. Det samme gør sig gældende, såfremt 
der er tale om betydeligt merarbejde af enkeltstående karakter i forbindelse 
med implementering af regelændring. 

 
12.9 Udlæg viderefaktureres løbende. Udlæg vil for eksempel være transport-

udgifter efter statens takster beregnet mellem Kunden og Leverandørens 
nærmeste adresse samt udlæg til parkering, broafgift, færge, porto og 
mapper. 

 
12.10 Leverandøren er berettiget til at fakturere forbrugt tid i forbindelse med 

Kundens behov for udskiftning og/eller opdatering af elektronisk NemID / 
MitID (medarbejder) signatur med mindre det skyldes Leverandørens ud-
skiftning af konsulent. 

 
12.11 Med mindre Kunden modtager faktura via EAN, som PDF via e-mail eller 

benytter Nets’ Leverandørservice, forbeholder Leverandøren sig ret til at 
opkræve fakturagebyr. Desuden faktureres medgået tidsforbrug, såfremt 
Kunden stiller krav til, at Leverandøren indlægger faktura i Kundens sy-
stem. 

 

12.12 Kunden er forpligtet til at oplyse korrekt faktureringsadresse inkl. EAN 
nummer eller e-mail samt til at underrette Leverandøren i tilfælde af æn-
dring. Hvis Leverandøren fakturerer til forkert adresse inkl. EAN nummer 
eller e-mail, fordi Kunden ikke har overholdt sin oplysningspligt, omfaktu-
rerer Leverandøren for Kundens regning. Omfakturering fritager ikke Kun-
den for at betale til tiden i overensstemmelse med den oprindelige, korrekte 
faktura. 

 
12.13 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for Merarbejde, der skyl-

des Kundens forsinkede betaling. 

13. Betaling 

13.1 Ved opstart af samarbejdsforhold faktureres et beløb a conto forud som 
depositum svarende til minimum en måneds normalt kontrakthonorar. De-
positum forfalder til betaling netto kontant. Beløbet tjener som sikkerhed 
for betaling og henstår som depositum, indtil samarbejdsforholdet skriftligt 
opsiges fra Kundens side og eventuelt tilgodehavende er betalt. 

 
13.2 Betalingsbetingelser er fjorten (14) dage netto kontant. Ved for sen beta-

ling tilskrives standardrente ifølge bestemmelserne for forsinket betaling af 
kommerciel gæld (rente). 

14. Forsikring 

14.1 Leverandøren har til stadighed tegnet professionel ansvarsforsikring på 
20 mio. NOK samt kriminalitetsforsikring og cyber ansvarsforsikring. 

15. Databehandling 

15.1 Leverandøren skal behandle alle personoplysninger i overensstemmelse 
med gældende dansk lovgivning og afholde sig fra enhver behandling af 
personoplysninger, der ikke er i overensstemmelse med reglerne. 

 
15.2 Når Leverandøren databehandler for Kunden, skal Leverandøren be-

handle Kundens personoplysninger i overensstemmelse med den indgå-
ede Aftale. 

 
15.3 Leverandøren skal i øvrigt behandle Kundens persondata i overensstem-

melse med eventuelle instruktioner fra Kunden, medmindre gældende lov-
givning kræver, at Leverandøren handler anderledes. 

16. Tavshedspligt 

16.1 Leverandørens konsulenter har ifølge deres ansættelsesaftaler tavsheds-
pligt om forhold vedrørende Leverandørens kunder. Ligeledes har Leveran-
dørens konsulenter tavshedspligt om forhold vedrørende Leverandøren, 
hvilket Kunden bedes respektere.  

17. Begrænsning af ansvar og retsmidler 

17.1 Leverandøren eller Leverandørens konsulenter kan ikke drages til ansvar, 
økonomisk eller på anden måde, som følge af forkert registrering i Kundens 
registreringssystemer, som følge af Kundens overtrædelse af lovgivning el-
ler som følge af andre forhold. 

 
17.2 Kunden har ansvar for, at adgang til eventuelle følsomme data ikke er mulig 

for Leverandørens konsulenter. For så vidt angår ansvar relateret til Kun-
dens registreringssystemer henvises til afsnit 10. 

 
17.3 Hvis Kunden har forhold af speciel karakter, som Kunden ikke specifikt har 

informeret Leverandøren om eller hvis Kunden har leveret fejlagtig informa-
tion, som Leverandøren ikke har grundlag for at anfægte rigtigheden af, på-
tager Leverandøren sig ikke ansvar for, at moms- og afgiftstilsvar samt skat-
tetilsvar, sociale afgifter og lignende for medarbejdere er opgjort og indbe-
rettet i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. Det samme 
gør sig gældende for forhold af skønsmæssig karakter. I sådanne tilfælde 
arbejder Leverandøren efter Kundens instruktion eller forudgående godken-
delse fra Kundens revisor. Det forudsættes, at Kundens moms- og afgiftstil-
svar, skattetilsvar, sociale afgifter og lignende for medarbejdere samt af-
stemning m.v. i givet fald kontrolleres af Kunden eller af Kundens revisor. 

 
17.4 Kunden har ansvar for, at adgang til Kundens likvide midler ikke er mulig for 

Leverandørens konsulenter. Der må ikke tildeles Leverandørens konsulen-
ter prokura eller bemyndigelse, der kan have konsekvenser for Kunden øko-
nomisk eller på anden måde i tilfælde af fejl eller misbrug. 

 
17.5 Den af Kunden udpegede ansvarlige skal altid godkende dispositioner m.v., 

der kan indebære økonomiske konsekvenser for Kunden, inden en disposi-
tion gennemføres. Fordrer Kunden dispositioner gennemført, hvor procedu-
rer med hensyn til arbejds- og ansvarsdeling mellem Leverandøren og Kun-
den ikke overholdes, kan ansvar herfor ikke pålægges Leverandøren. 

 
17.6 Når Kunden har kontrolleret og godkendt betalinger (jf. afsnit 6.1.4) og løn-

udbetalinger (jf. afsnit 7.3), kan ansvar for forkert udbetaling ikke pålægges 
Leverandøren. 
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17.7 Kunden har ansvar for at udlevere koder til offentlige myndigheder, som 
gør, at Leverandøren kan udføre de aftalte opgaver. Leverandøren kan 
ikke gøres ansvarlig for eventuelle forhold som modregning, rentetilskriv-
ning m.v., som offentlige myndigheder foretager over for Kunden.     

 
17.8 Leverandøren kan ikke indestå for eller på nogen måde gøres ansvarlig for 

forhold, hvorpå Leverandøren ikke har indflydelse, f.eks. tyveri, arbejds-
nedlæggelse osv. (jf. afsnit 19). Tilsvarende kan Leverandøren ikke gøres 
ansvarlig for hændelig undergang af Kundens fysiske bogføringsmateriale 
og lignende, såfremt sådant materiale opbevares for Kunden eller gøres 
ansvarlig for eventuelle konsekvenser heraf. 

 
17.9 Leverandøren kan altid maksimalt hæfte for et beløb svarende til seks (6) 

måneders normalt kontrakthonorar med mindre, at Leverandøren har ud-
vist grov uagtsomhed eller forsæt. 

18. Misligholdelse 

18.1 Generelt 
18.1.1 Ethvert krav vedrørende misligholdelse skal præsenteres skriftligt uden 

ugrundet ophold, og senest inden for seks (6) måneder fra den enkelte 
Part bliver bekendt med begivenheden. Hvis en Part ikke klager i tide, er 
retten til at opnå misligholdelsesbeføjelser tabt, medmindre den anden 
Part har udvist grov uagtsomhed eller forsæt. 

 

18.1.2 I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Aftalen ved skriftlig meddelelse 
ophæves øjeblikkelig. 

 
18.2 Leverandørens misligholdelse 
18.2.1 Hvis leverancen ikke finder sted til tiden, anses det for en forsinkelse. Hvis 

leverancen ikke er i overensstemmelse med SLA, anses det for en fejl. 
 
18.2.2 Der er ikke tale om misligholdelse, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes 

force majeure i henhold til afsnit 19, som Leverandøren ikke er ansvarlig 
for og ved Aftalens underskrivelse ikke burde have taget i betragtning. 

 
18.2.3 Leverandøren er berettiget til at afhjælpe mangler for egen regning. Fejl 

kan afhjælpes ved f.eks. at korrigere opståede fejl, foretage omlevering 
eller yde en yderligere levering, således at leverancen er i overensstem-
melse med Aftalen. Kundens revisor eller andre kan ikke udføre afhjælp-
ning af fejl og mangler for Leverandørens regning uden Leverandørens 
forudgående skriftlige godkendelse. 

 
18.2.4 Arbejdet med at afhjælpe fejl og mangler skal iværksættes og gennemfø-

res uden unødig forsinkelse, så snart fejlen er opdaget. 
 
18.3 Kundens misligholdelse 
18.3.1 Hvis Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen ikke er opfyldt, anses det 

som en misligholdelse af Aftalen. 
 
18.3.2 Kunden anses for at være i væsentlig misligholdelse af Aftalen, hvis Leve-

randøren ikke får mulighed for at udføre assistancen på en hensigtsmæs-
sig måde, eller Kunden forsøger at kræve, at Leverandøren skal udføre 
assistancen i strid mod gældende love og regler. 

 
18.3.3 Forsinkede betalinger 
 a) Hvis Kunden er uenig i en faktura fra Leverandøren, skal Kundens skrift-

lige indsigelse være Leverandøren i hænde senest ti (10) dage fra faktu-
radato, ellers betragtes faktura som anerkendt. Eventuelle indsigelser der-
efter vil ikke blive behandlet af Leverandøren, medmindre Kunden påbe-
råber sig misligholdelse ved at følge procedurerne herfor. 

 
 b) Hvis betaling ikke sker til forfaldsdato, anses det som en misligholdelse 

af Aftalen, der berettiger Leverandøren til at standse arbejdet med én (1) 
dags varsel og til at modregne depositum i Leverandørens tilgodeha-
vende. Det samme gør sig gældende, hvis Kunden går i betalingsstands-
ning/indgiver konkursbegæring. 

 
 c) Leverandøren forbeholder sig retten til at forudfakturere, såfremt Kun-

dens betalinger gentagne gange overskrider betalingsfristen. 
 
 d) Der er tale om væsentlig misligholdelse, hvis betaling ikke er modtaget 

inden for en (1) uge efter to (2) skriftlige påmindelser.  
 
 e) I tilfælde af væsentlig misligholdelse har Leverandøren ret til tilbagehol-

delse af Kundens materiale. 

19. Force Majeure 

19.1 Leverandøren har indgået Aftalen under forbehold for force majeure her-
under, men ikke begrænset til krig, optøjer, generalstrejker, brand, natur-
katastrofer, afbrydelse af eller fejl i energiforsyning, virus, beskadigelse af 
Leverandørens produktionsapparat samt vidtrækkende force majeure i 
forbindelse med underleverandører. 

 
19.2 Force majeure foreligger ikke, såfremt en underleverandør ikke er i stand 

til at levere, medmindre underleverandørens forhold kan henføres under 
afsnit 19.1. 

 

19.3 Leverandøren kan alene påberåbe sig force majeure, hvis Leverandøren 
umuliggøres eller tæt på umuliggøres i opfyldelse af Aftalen. I givet fald 
har Leverandøren valget mellem at hæve Aftalen, en del af denne, eller at 
levere de aftalte Services så snart hindringen for normal leverance er bort-
faldet. I givet fald suspenderes Kundens forpligtelser tilsvarende, så længe 
den ekstraordinære situation varer for Leverandøren. 

 
19.4 Leverandøren er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab 

som følge af manglende levering. 

20. Erstatning 

20.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler 
herom. 

 
20.2 Parterne er dog udelukkende ansvarlig for direkte tab inklusive rimelige 

udgifter til advokat. Parterne er derfor ikke i noget tilfælde ansvarlig for 
indtægtstab, driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data er 
klassificeret som indirekte tab undtagen, hvor det skyldes Leverandørens 
håndtering af data. Leverandøren er endvidere ikke ansvarlig for tab, hvor 
ansvaret herfor er fraskrevet i denne Aftale. Hver Parts samlede erstat-
ningsansvar under denne Aftale er begrænset til et beløb svarende til seks 
(6) måneders normalt kontrakthonorar forud for erstatningskravets op-
ståen. Har Aftalen været aktiv i mindre end seks (6) måneder kan Parten 
kun være ansvarlig for et beløb svarende til antallet af aktive måneder. 

 
20.3 Leverandøren fralægger sig desuden ethvert ansvar for direkte og indi-

rekte tab som følge af afbrydelser af ydelser eller kommunikationsproble-
mer, fejl hos Kunden, fejl i IT-systemer, elektroniske tjenester eller med 
andre partnere, som Kunden bruger. Leverandøren vil til enhver tid for-
søge at afhjælpe fejl, udeladelser og forsinkelser, der kan opstå på grund 
af ovenstående forhold. 

 
20.4 Ingen af Parterne udelukker ansvar for direkte tab som følge af forsætlig 

hensigt eller grov uagtsomhed. Forsæt kan ikke konstateres hos Leveran-
døren, hvis denne har indrettet sig efter Kundens data eller andet materi-
ale modtaget fra Kunden, som Leverandøren ikke har grundlag for at an-
fægte rigtigheden af. 

 
20.5 Ethvert erstatningskrav bortfalder, såfremt der ikke inden seks (6) måne-

der efter årsagen hertil opstod, er indgivet anmeldelse. 

21. Tvist 

21.1 Eventuelt opståede tvister, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i 
overensstemmelse med dansk ret og kan af Kunden eller af Leverandøren 
indbringes for Det Danske Voldgiftsinstitut, som træffer endelig og bin-
dende afgørelse i sagen. 

 
21.2 Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion af den ene eller anden grund 

finder en bestemmelse eller en del heraf umulig at håndhæve, vil resten 
af Aftalen fortsat være fuldt gældende. 

22. Leverandørens markedsføring 

22.1 Leverandørens brug af Kunden i sin markedsføring kræver forudgående 
accept. Leverandøren har dog tilladelse til at medtage Kunden på sin ge-
nerelle referenceliste. 

23. Aftalens varighed 

23.1 Samarbejdet kan, hvis ikke andet er aftalt skriftligt, opsiges af begge Par-
ter med seks (6) måneders varsel til udgangen af en måned. Ved Kundens 
opsigelse af samarbejdet med mindre end seks (6) måneders varsel uden 
gensidig aftale herom, faktureres - uanset om Kunden gør brug af Leve-
randørens ydelser eller ej - det største af følgende honorar for den reste-
rende periode beregnet enten (i) på baggrund af en normal måneds kon-
trakthonorar eller (ii) baseret på et gennemsnit af de seneste seks (6) må-
neders fakturerede tidsforbrug. Hvis Aftalen har været i kraft i mindre end 
seks (6) måneder beregnes gennemsnittet baseret på det aktuelle antal 
måneders fakturerede tidsforbrug. 

24. Overdragelse 

24.1 Leverandøren har ret til at overdrage rettigheder og forpligtelser til andet 
Azets Selskab i Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Bilag 2 

Databehandleraftale 
 

Indgået mellem: 
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herefter ”den dataansvarlige” 
 

og 
 

Azets Insight A/S 

Lyskær 3 CD 

DK-2730 Herlev 

CVR 25 07 48 23 
 

herefter ”databehandleren” 
 

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne” 

 
Vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med eKapital rapportering af 

medarbejderaktie ordning 

 

 

 

 



 

  

Azets Insight A/S Lyskær 3 CD 2730 Herlev CVR: 25 07 48 23 1 

Telefon: 70 27 31 30 Mail: info-dk@azets.com   www.azets.dk 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Baggrund og formål .................................................................................................................................... 2 

2. Præambel ................................................................................................................................................... 2 

3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser ........................................................................................ 2 

4. Databehandleren handler efter instruks ..................................................................................................... 3 

5. Fortrolighed ................................................................................................................................................. 3 

6. Behandlingssikkerhed ................................................................................................................................. 3 

7. Anvendelse af underdatabehandlere .......................................................................................................... 4 

8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer ...................................................................... 5 

9. Bistand til den dataansvarlige ..................................................................................................................... 5 

10. Underretning om brud på persondatasikkerheden ..................................................................................... 6 

11. Sletning og returnering af oplysninger ........................................................................................................ 7 

12. Revision, herunder inspektion .................................................................................................................... 7 

13. Parternes aftale om andre forhold .............................................................................................................. 7 

14. Ikrafttræden og ophør ................................................................................................................................. 7 

Bilag A Oplysninger om behandlingen ............................................................................................................ 8 

Bilag B Underdatabehandlere ......................................................................................................................... 9 

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger .................................................................... 10 

Bilag D Parternes regulering af andre forhold ............................................................................................... 16 
 

Ændringslog 

 

Version Ændringer 

1.1 - Tilpasset af Datatilsynet 

 

Ændringer i Bestemmelserne 7.7, 9.2, 10.4 og Bilag 

C.8 (Tastefejl og opdaterede krydshenvisninger). 

1.2 - Tilpasset af Azets Insight 16. maj 2022  Ændret placering af baggrund og formål 

 7.2: Valg af mulighed 2 

 7.3: Valg af mulighed 2 og min. to (2) uger 

 9.2: Valg af tilsynsmyndighed (Datatilsynet) 

 10.2: Valg af 48 timer, om muligt 

 11.1: Valg af mulighed 2 

 11.2: Tilføjelse af den danske Bogføringslov 

 Bilag A-C tilpasset behandlingen 

 Bilag D tilpasset databehandleren specifikt 

mailto:info@visma.dk


    

Azets Insight A/S Lyskær 3 CD 2730 Herlev CVR: 25 07 48 23 2 

Telefon: 70 27 31 30 Mail: info-dk@azets.com   www.azets.dk 

1. Baggrund og formål 

1.1 Databehandleren (Leverandøren) og den dataansvarlige (Kunden) har aftalt følgende standard-
kontraktbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen 
og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheds-
rettigheder. 

1.2 Bestemmelserne tager udgangspunkt i Datatilsynets standardkontraktbestemmelser (version 1.1 - 
januar 2020) i henhold til artikel 28, stk. 3 i forordning 2016/679 med henblik på databehandlerens 
behandling af personoplysninger. 

 

2. Præambel 

2.1 Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager 
behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. 

2.2 Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske perso-
ner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 
og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen). 

2.3 I forbindelse med leveringen af Services behandler databehandleren personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser. 

2.4 Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem 
parterne. 

2.5 Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne. 

2.6 Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om be-
handlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed 
af behandlingen. 

2.7 Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehand-
lere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af. 

2.8 Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af 
personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som mini-
mum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdata-
behandlere. 

2.9 Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke af omfattet af Bestemmel-
serne. 

2.10 Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter. 

2.11 Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt 
efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning. 

 

3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser 

3.1 Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overens-
stemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestem-
melser i anden EU-ret eller medlemsstaternes1 nationale ret og disse Bestemmelser. 

                                                      
1  Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelser skal forstås som en henvisning til ”EØS medlemsstater”. 
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3.2 Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om til hvilke(t) formål og med hvilke 
hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger. 

3.3 Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for 
behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage. 

 

4. Databehandleren handler efter instruks 

4.1 Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataan-
svarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som data-
behandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende in-
struks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men 
instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med 
disse Bestemmelser. 

4.2 Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes 
mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller 
medlemsstaternes nationale ret. 

 

5. Fortrolighed 

5.1 Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges 
vegne til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig 
til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige 
omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af 
denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er 
nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer. 

5.2 Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende 
personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte 
tavshedspligt. 

 

6. Behandlingssikkerhed 

6.1 Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende 
behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed 
og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici. 

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som 
behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres 
relevans kan det omfatte: 

a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger 

b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af 
behandlingssystemer og -tjenester 

c. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i 
tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse 

d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed. 
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6.2 Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vur-
dere risiciene for fysiske personers rettigheder, som behandlingen udgør og gennemføre foranstalt-
ninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den 
nødvendige information til rådighed for databehandleren, som gør vedkommende i stand til at identi-
ficere og vurdere sådanne risici. 

6.3 Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den 
dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige informa-
tion til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-
staltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al 
anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter 
forordningens artikel 32. 

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennem-
førelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har 
gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i 
bilag C. 

 

7. Anvendelse af underdatabehandlere 

7.1 Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens 
artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler). 

7.2 Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse 
Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. 

7.3 Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. 
Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer 
vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst to (2) ugers varsel og 
derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden 
brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Længere varsel for underretning i forbindelse 
med specifikke behandlingsaktiviteter kan angives i bilag B. Listen over underdatabehandlere, som 
den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B. 

7.4 Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke 
behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren gennem en kontrakt 
eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge 
underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse 
Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil 
gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen 
overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen. 

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum over-
holder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen. 

7.5 Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes - efter den dataansvar-
liges anmodning herom - i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, 
at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følge af disse Bestemmelser, er pålagt underdata-
behandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige 
indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige. 

7.6 Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som be-
gunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan 
indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandlere, som 
f.eks. gør den dataansvarlige i stand til at instruere underdatabehandleren i at slette eller tilbage-
levere personoplysningerne. 
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7.7 Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehand-
leren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forplig-
telser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, 
herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, 
herunder underdatabehandleren.  

 

8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer 

8.1 Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun 
foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige 
og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V. 

8.2 Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databe-
handleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret 
eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren 
underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende 
ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. 

8.3 Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for 
rammerne af disse Bestemmelser: 

a. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en 
international organisation 

b. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland 

c. behandle personoplysningerne i et tredjeland 

8.4 Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder 
det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er 
baseret på, skal angives i bilag C.6. 

8.5 Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i 
databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre 
et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens 
kapitel V. 

 

9. Bistand til den dataansvarlige 

9.1 Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataan-
svarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den 
dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder 
som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III. 

 Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, 
at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af: 

a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede 

b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede 

c. indsigtsretten 

d. retten til berigtigelse 

e. retten til sletning (”retten til at blive glemt”) 

f. retten til begrænsning af behandling 

g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger 
eller begrænsning af behandling 
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h. retten til dataportabilitet 

i. retten til indsigelse 

j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk 
behandling, herunder profilering 

9.2 I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.3., 
bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, 
der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med: 

a. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer 
efter at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på persondatasikkerheden til den 
kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på 
persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller friheds-
rettigheder 

b. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette den registrerede 
om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for 
fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder 

c. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de 
påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en 
konsekvensanalyse) 

d. den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, 
inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for 
at begrænse risikoen. 

9.3 Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed 
databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for 
de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2. 

 

10. Underretning om brud på persondatasikkerheden 

10.1 Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet 
opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden. 

10.2 Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer efter, at 
denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til 
at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyt-
telsesforordningens artikel 33. 

10.3 I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at 
foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehand-
leren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3 skal 
fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed: 

a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne 
og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal 
berørte registreringer af personoplysninger 

b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden 

c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere 
bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at 
begrænse dets mulige skadevirkninger. 

10.4 Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse 
med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikker-
heden til den kompetente tilsynsmyndighed. 
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11. Sletning og returnering af oplysninger 

11.1 Ved ophør af Services vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til 
at tilbagelevere alle personoplysningerne og slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller 
medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. 

11.2 Følgende regler i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af person-
oplysningerne efter ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger: 

a. Bogføringsloven (Danmark) 

Databehandleren forpligter sig til alene at behandle personoplysningerne til de(t) formål, i den 
periode og under de betingelser, som disse regler foreskriver. 

 

12. Revision, herunder inspektion 

12.1 Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databe-
skyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og 
giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataan-
svarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. 

12.2 Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og 
underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7. og C.8. 

12.3 Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivning har 
adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder 
på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legiti-
mation. 

 

13. Parternes aftale om andre forhold 

13.1 Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personop-
lysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte 
strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og friheds-
rettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen. 

 

14. Ikrafttræden og ophør 

14.1 Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf. 

14.2 Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssig-
heder i Bestemmelserne giver anledning hertil. 

14.3 Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger 
varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der 
regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne. 

14.4 Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplys-
ningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1 
og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftlig varsel af begge parter. 

 

  

mailto:info@visma.dk


    

Azets Insight A/S Lyskær 3 CD 2730 Herlev CVR: 25 07 48 23 8 

Telefon: 70 27 31 30 Mail: info-dk@azets.com   www.azets.dk 

Bilag A Oplysninger om behandlingen 

 

A.1 Formålet med databehand-

lerens behandling af personop-

lysninger på vegne af den data-

ansvarlige 

og 

A.2 Databehandlerens behand-

ling af personoplysninger på 

vegne af den dataansvarlige 

drejer sig primært om (karakteren 

af behandlingen) 

Databehandleren må alene behandle personoplysninger til de formål, 
som er nødvendige for at opfylde aftalen med den dataansvarlige. 
Formål skal være angivet her eller evt. i skriftlige tillæg/supplerende 
aftaler. 

Databehandleren er berettiget til at lade personoplysninger indgå i 
databehandlerens sædvanlige backup-procedure. 

Databehandleren må, i det omfang andet ikke følger af databehand-
leraftalen, benytte alle relevante hjælpemidler, herunder IT-systemer. 

☒ eKapital indberetning af medarbejderaktieordning: 

 Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at databehandleren assiste-
rer den dataansvarlige med at forberede og udføre rapportering til de danske 
skattemyndigheder (SKAT) via dennes portal eKapital for relevante medarbejdere, 
der er en del af den dataansvarliges medarbejderaktieordning 

 Som led i assistancen får databehandleren adgang til, registrerer, behandler, 
opbevarer og rapporterer personoplysninger 

 Databehandleren benytter applikationen Visma Case (ESDH system) i administra-
tionen 

A.3 Behandlingen kan omfatte 

følgende typer af personoplys-

ninger om de registrerede 

☒ eKapital indberetning af medarbejderaktieordning: Den dataan-

svarliges nuværende og tidligere medarbejdere 

Almindelige personoplysninger: 

 medarbejdernummer 

 ansættelses- og fratrædelsesdato 

 navn og adresse 

 kontaktoplysninger, herunder telefon, e-mail, titel, afdeling, adresse 

 lønoplysninger inkl. oplysninger til medarbejderaktieordning og arbejdstid 

 pensions- og skatteoplysninger 

Fortrolige personoplysninger: 

 CPR-nummer 

☒ Applikationen Visma Case (ESDH system): Den dataansvarliges 

nuværende og tidligere medarbejdere 

Almindelige, følsomme og fortrolige personoplysninger:  

 Jf. eKapital indberetning af medarbejderaktieordning  

A.4 Behandlingen omfatter føl-

gende kategorier af registrerede  

Se oversigten i A.3. 

A.5. Databehandlerens behand-
ling af personoplysninger på 
vegne af den dataansvarlige kan 
påbegyndes efter disse Bestem-
melsers ikrafttræden. Behand-
lingen har følgende varighed 

Databehandlingen af personoplysninger følger varigheden anført i 

enhver aktiv serviceaftale, samt dataansvarliges instruktion i Bestem-

melse 11.1 og 11.2. 
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Bilag B Underdatabehandlere 

B.1. Godkendte underdatabehandlere 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdata-
behandlere: 

 NAVN CVR ADRESSE BESKRIVELSE AF 
BEHANDLING 

☒ Azets Insight SRL VAT RO24813426 
Org. J32/1906/2008 

Str. Nicolaus Olahus, nr. 5 
Et. 9-10 550370 Sibiu, 
Rumænien 

Administrativ assistance 

☒ Azets Software AB Org. nr. 559273-6937 Ekensbergvägen 113 
SE-171 41 Solna 

Hosting, udvikling og 
vedligeholdelse af Azets 
Cozone Portal/Activity/ 
Drive/Employee 

☒ Visma IMS A/S CVR nr. 25 86 20 15 Søren Frichs Vej 440 
DK-8230 Åbyhøj 

Hosting, udvikling og vedlige-
holdelse af ESDH system 
Visma Case 

 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdata-
behandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke - uden den dataansvarliges 
skriftlige godkendelse - gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den 
beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet. 

 

B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere 

Databehandleren kan generelt ændre eller indføre underdatabehandlere, forudsat at behandlingen er inden 
for EU/EØS, ved at give meddelelse som angivet i Bestemmelse 7.3.  
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Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger 

 

C.1 Behandlingens 
genstand/instruks  

 

Databehandlerens behandling af data på vegne af den dataansvarlige 
sker ved, at databehandleren udfører følgende: 

Se Bilag A punkt A.1/A.2. 

C.2 Behandlingssikkerhed. 
Sikkerhedsniveauet skal afspejle: 

(omfatter alle systemer med 
mindre de er anført med særlig 
kommentar)  

 

 

Behandlingen af data omfatter personoplysninger, som nævnt i Bilag 
A punkt A.3/A.4 og som kan være - men ikke nødvendigvis er - om-
fattet af Databeskyttelsesforordningen artikel 9 om ”særlige kategorier 
af personoplysninger”, hvorfor der skal etableres et ”højt” sikkerheds-
niveau. 

Databehandleren er berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger 
om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der 
skal gennemføres for at etablere det nødvendige (og aftalte) sikker-
hedsniveau. 

Databehandleren garanterer over for den dataansvarlige, at databe-
handleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger på en sådan måde, at databehandlerens behandling 
af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende 
persondataretlige regulering. 

Databehandleren skal dog - under alle omstændigheder og som 
minimum - gennemføre foranstaltningerne beskrevet i punkt C.2.1-
C.2.15, som er aftalt med den dataansvarlige. 

C.2.1 Pseudonymisering og 
kryptering af personoplysninger 
 
 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at 
personoplysninger pseudonymiseres, hvor relevant for services.  

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at 
personoplysningerne krypteres eller på anden vis beskyttes mod bl.a. 
uvedkommendes adgang og/eller manipulation, herunder særligt i 
forbindelse med transmission via åbne netværk og/eller eksterne 
kommunikationsforbindelser.  

Niveauet af kryptering skal være passende for effektivt at forhindre 
uvedkommende i at få adgang til personoplysninger. Se punkt C.2.7. 

C.2.2 Sikring af fortrolighed, inte-
gritet, tilgængelighed og robust-
hed af behandlingssystemer og -
services 
 

Databehandlerens medarbejderes tavshedspligt er specificeret i punkt 
C.2.6. 

Databehandlerens tekniske sikkerhed: 

 Virusdefinitioner opdateres dagligt 

 Lokal firewall på Pc’er og servere er aktiveret 

 Netværk er beskyttet af firewall 

 Løbende interne og eksterne sårbarhedsscanninger for at sikre optimal 
konfiguration 

 Medarbejdere og eksternt tilknyttede konsulenter har ekstern adgang til netværk 
via krypterede forbindelser med MFA 

 Data på alle Pc'er er krypteret 

 Der anvendes komplekse passwords 

 Udveksling af persondata med dataansvarlig m.fl. sker via krypterede forbindel-
ser, for eksempel SFTP eller webportaler 

 Løbende backup af data 
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Databehandlerens organisatoriske sikkerhed: 

 Autorisationsprocedurer, adgangsrettigheder, logning mv. i henhold til databe-
handlerens interne IT-procedurer 

 Medarbejdere og eksternt tilknyttede konsulenter modtager sikkerhedstræning og 
fyldestgørende instruktioner i og retningslinjer for behandling af personoplys-
ninger og IT-sikkerhed 

C.2.3 Genoprettelse af 
personoplysningerne og drift 
’ 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer rettidig 
genoprettelse af tilgængelighed til personoplysningerne i tilfælde af 
fysiske hændelser (f.eks. strømafbrydelse, brand, oversvømmelse, 
lynnedslag mv.) og/eller tekniske hændelser (systemnedbrud mv.), 
herunder i form af beredskabsplaner, procedurer mv. 

Databehandler er forpligtet til at gennemføre og opretholde dokumen-
terede beredskabsprocedurer, der sikrer genetablering af services 
uden ugrundet ophold i tilfælde af driftsafbrydelser. 
 

C.2.4 Procedure for regelmæssig 
afprøvning, vurdering og evalu-
ering af effektiviteten af de tek-
niske og organisatoriske foran-
staltninger til sikring af behand-
lingssikkerhed 
 

(omfatter alle systemer med 
mindre de er anført med særlig 
kommentar)  

 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for regelmæssig 
afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed. 

Databehandleren gennemfører årlig kontrol med underleverandører 
ved gennemgang af databehandleraftaler for de enkelte underleve-
randører samt en risikovurdering. Eventuelle problemstillinger følges 
op (jf. punkt C.8). 

☒ Applikationen Azets Cozone (dataudveksling): 

 Underdatabehandler gennemfører løbende sårbarhedsskanninger 
af infrastruktur og årlig penetrationstest af applikation 

☒ Applikationen Visma Case (ESDH system): 

 Underdatabehandler gennemfører løbende sårbarhedsskanninger 
af infrastruktur og årlig penetrationstest af applikation 

C.2.5 Personalets adgang til 
personoplysninger 

Databehandleren sikrer via formelle godkendelsesprocesser samt 
tilbagevendende kontrol af adgange, at kun personer med et doku-
menteret arbejdsrelateret behov, har adgang til personoplysninger. 

Databehandleren skal uden ugrundet ophold annullere autorisationer 
(og herunder adgange) for brugere, der ikke længere har et arbejds-
betinget behov for autorisation. 

C.2.6 Tavshedspligt 
 
 

Alle medarbejdere hos databehandleren og eksternt tilknyttede kon-
sulenter er underlagt kontraktuel tavshedspligt med hensyn til alt, 
hvad medarbejderen under sit arbejde for databehandleren erfarer om 
alle forretningsmæssige og fortrolige oplysninger, som vedrører 
parter, som databehandleren har forbindelse med. 

Tavshedspligten er også gældende efter ansættelsesforholdets op-
hør. 

C.2.7 Beskyttelse af data under 
transmission og opbevaring 
 
(omfatter alle systemer med 
mindre de er anført med særlig 
kommentar) 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at per-
sonoplysninger beskyttes mod bl.a. uvedkommendes adgang og/eller 
manipulation. 
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 Kryptering af transportlaget skal til enhver tid opfylde Datatilsynets 
minimumskrav. 

☒ Applikationen Azets Cozone (dataudveksling): 

 Ekstern fillevering til og fra løsningen sker via SFTP eller FTPS-forbindelse 

 Al kommunikation til og fra løsningen er krypteret, enten via webservices, HTTPS-
forespørgsler via webløsningen eller kommunikation til/fra App 

 Løsningen er krypteret under opbevaring og tilgås i krypteret form via web og/eller 
via App (iOS og Android)  

☒ Applikationen Visma Case (ESDH system): 

 Løsningen tilgås i krypteret form via web 

 Al kommunikation til og fra løsningen er krypteret, enten via HTTPS-forespørgsler 
via webløsningen eller kommunikation via API 

C.2.8 Fysisk sikring af lokaliteter, 
hvor der behandles persondata 
 
(omfatter alle systemer med 
mindre de er anført med særlig 
kommentar)  

 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer 
de fysiske lokaliteter, hvor personoplysninger behandles mod blandt 
andet uvedkommendes adgang og/eller manipulation af data. 

Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede 
personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der 
opbevares og behandles personoplysninger. 

☒ Applikationen Azets Cozone (dataudveksling): 

 Løsningen opereres fra Amazon Webservices med følgende globale certificeringer 
omkring bl.a. adgangssikring: 

o AWS ISO/IEC 27001:2013 
o AWS ISO/IEC 27017:2015 
o AWS ISO/IEC 27018:2019 
o AWS ISO/IEC 9001:2015 
o AWS SOC 1 Rapport 
o AWS SOC 2 Sikkerhed, tilgængelighed & fortrolighed 
o AWS SOC 2 Fortrolighed Type I 
o AWS SOC 3 Sikkerhed, tilgængelighed & fortrolighed 

C.2.9 Sikkerhedskopiering 
 

Sikkerhedskopiering af systemer, konfigurationsfiler og data skal finde 
sted således, at relevant data kan reetableres. Sikkerhedskopierne 
opbevares således, at de ikke hændeligt eller ulovligt (eksempelvis 
ved brand, oversvømmelse, uheld, tyveri eller lignende) tilintetgøres, 
fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges 
eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler og 
forskrifter for behandling af personoplysninger. 

Herunder bl.a.: 

 Der gælder de samme retningslinjer for sikkerhedskopier, som for al anden be-
handling af personoplysninger i medfør af aftale og denne databehandleraftale 

 Sikkerhedskopier opbevares geografisk adskilt fra det primære datacenter 

 Databehandleren kontrollerer løbende, at sikkerhedskopier er læsbare 

C.2.10 Passwordpolitik og kontrol 
med afviste adgangsforsøg 
 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer at 
adgangskoder har passende længde og kompleksitet for at forhindre, 
at de kan gættes. 

Adgangskoder skal regelmæssigt og obligatorisk ændres adskillige 
gange om året, for at forhindre at de kan anvendes af uvedkom-
mende til at tilgå databehandlerens systemer eller data.  

Adgangskoder skal være unikke for den enkelte medarbejder og 
eksternt tilknyttede konsulent. 
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Databehandleren er forpligtet til at registrere afviste adgangsforsøg 
og blokere for yderligere forsøg efter fastlagt antal på hinanden 
følgende afviste adgangsforsøg. 

C.2.11 Anvendelse af 
hjemmearbejdspladser 
 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at 
personoplysninger beskyttes mod blandt andet uvedkommendes 
adgang og/eller manipulation, når disse tilgås fra hjemme- og fjern-
arbejdspladser, og at der ved adgang til personoplysninger fra hjem-
me- og fjernarbejdspladser anvendes kryptering af kommunikations-
forbindelser samt autentifikation af personer, som får adgang. 

Alle computere er krypterede og adgangskodebeskyttede. Adgang til 
databehandlerens systemer sker via VPN-forbindelse med MFA. 
Eventuelt print minimeres i videst mulig omfang og skal makuleres 
efter brug. 

Medarbejdere og eksterne konsulenter skal regelmæssigt gennemgå 
obligatorisk awareness træning i henhold til punkt C.2.12. 

C.2.12 Awareness træning 
 

Databehandleren er forpligtet til at sikre, at medarbejdere og eksternt 
tilknyttede konsulenter regelmæssigt (og mindst årligt) gennemgår 
obligatorisk undervisning om IT-sikkerhed og databeskyttelse. 

C.2.13 Ændringshåndtering 
 

Databehandleren er forpligtet til at have formelle procedurer for 
ændringshåndtering med henblik på at sikre, at enhver ændring er 
behørigt autoriseret, testet og godkendt inden implementering. 

C.2.14 Logning 
 

Databehandleren er forpligtet til at gennemføre og opretholde pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer log-
ning, således at hændelser kan spores. 

Logs skal indeholde tidsstempling og hvor relevant, bruger-ID, termi-
nal-ID samt netværks adresser. 

Som minimum skal følgende sikkerhedshændelser logges: 

 afviste adgangsforsøg 

 succesfulde og afviste autentifikationsforsøg som følge af konto lockout udløst af 
adgangskontrolsystem 

Tilgang til personoplysningerne skal logges i et sådant omfang, at log-
oplysningerne kan anvendes til at afværge og forebygge uberettiget 
adgang til personoplysninger. Hvor relevant, skal adgang til personop-
lysninger logges, herunder, hvilke data der tilgås, behandlingen af 
data samt tid og identitetsoplysninger.  

Log opbevares maksimalt i tretten (13) måneder. I tilfælde af hændel-
ser, kan opbevaring forlænges. 

Backup arkiv gemmes maksimalt i seks (6) år (jf. bilag D vedrørende 
Bestemmelse 11.1 og 11.2). I samme periode er databehandleren 
berettiget til at lade personoplysningerne indgå i databehandlerens 
sædvanlige backupprocedure. 

 

C.2.15 Databeskyttelsesrådgiver 
og IT-sikkerhedspersonale 
 

Databehandleren er forpligtet til at have udpeget en, eller flere, data-
beskyttelsesrådgivere, som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen. 

Databehandleren er forpligtet til at have dedikerede ressourcer til at 
opretholde databehandlerens IT-sikkerhed. 
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C.3 Bistand til den dataansvarlige Databehandleren skal i fornødent og rimeligt omfang bistå ved den 
dataansvarliges opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af 
personoplysninger, der er omfattet af Bestemmelserne i punkt 9 og 10 
ved at gennemføre sådanne tekniske og organisatoriske foranstalt-
ninger, som kan bidrage til den dataansvarliges mulighed for at be-
svare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder. 

C.4 Opbevaringsperiode/-slette-
rutine 
 
 

Personoplysninger opbevares i maksimalt seks (6) år i henhold bog-
føringslovens krav (jf. bilag D vedrørende Bestemmelse 11.1 og 
11.2). 

Ved ophør af Services vedrørende behandling af personoplysninger, 
skal databehandleren enten slette eller tilbagelevere personoplys-
ningerne i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1, medmindre 
den dataansvarlige - efter underskriften af disse bestemmelser - har 
ændret det oprindelige valg. Sådanne ændringer skal være dokumen-
teret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, i tilknytning til Be-
stemmelserne. 

C.5 Lokalitet for behandling 
 
 

 

 

Behandling af de af Bestemmelserne omfattede personoplysninger 
kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendel-
se ske på andre lokaliteter end følgende ud over hos de i bilag B 
anførte underdatabehandlere: 

 Databehandlerens til enhver tid værende lokationer i Danmark 

 Hjemme- og fjernarbejdspladser (databehandlerens medarbejdere og eksternt 
tilknyttede konsulenter) 

C.6 Instruks vedrørende over-
førsel af personoplysninger til 
tredjelande 

 

Hvis den dataansvarlige ikke i disse Bestemmelser eller efterfølgende 
giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsel af personoplys-
ninger til et tredjeland, er databehandleren ikke berettiget til inden for 
rammerne af disse Bestemmelser at foretage sådanne overførsler. 

C.6.1 Cloud-leverandør og 
dataoverførselsmekanisme 
 

Såfremt databehandleren anvender cloud-leverandør i forbindelse 
med levering af Services (jf. bilag B) må der udelukkende anvendes 
datacentre inden for EU/EØS. 

C.7 Procedurer for den dataan-
svarliges revisioner, herunder 
inspektioner, med behandlingen 
af personoplysninger, som er 
overladt til databehandleren 

(omfatter alle systemer med 
mindre de er anført med særlig 
kommentar)  

 

Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige har 
adgang til at foretage inspektioner, herunder fysiske inspektioner, 
med lokaliteterne hvorfra databehandleren foretager behandling af 
personoplysninger, herunder fysiske lokaliteter og systemer, der be-
nyttes til eller i forbindelse med behandlingen. Sådanne inspektioner 
kan gennemføres, når den dataansvarlige finder det nødvendigt. 
Dette gælder dog ikke databehandlerens hjemmearbejdspladser. 

Den dataansvarlige skal give databehandleren et varsel på mindst 
tredive (30) dage inden inspektion. 

Såfremt dataansvarlig eller en repræsentant for den dataansvarlige 
foretager inspektion hos databehandler, skal vedkommende fremvise 
gyldig billedidentifikation. Vedkommendes identitet og formål skal 
bekræftes af dataansvarliges kontaktperson, forinden vedkommende 
får adgang til fortrolige oplysninger. 

Dataansvarlig eller repræsentant for den dataansvarlige skal over-
holde alle sikkerhedskrav, som måtte være gældende for lokationen. 

Den dataansvarliges udgifter i forbindelse med en fysisk inspektion 
afholdes af den dataansvarlige. Databehandleren er forpligtet til mod 
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vederlag at afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er 
nødvendig(e) for, at den dataansvarlige kan gennemføre sin inspek-
tion. 

C.8 Procedurer for revisioner, 
herunder inspektioner, med 
behandling af personoplysninger, 
som er overladt til 
underdatabehandlere   

 

Databehandleren eller en repræsentant for databehandleren kan årligt 
foretage en fysisk inspektion af lokaliteterne, hvorfra underdatabe-
handlere foretager behandling af personoplysninger, herunder fysiske 
lokaliteter og systemer, der benyttes til eller i forbindelse med be-
handlingen, med henblik på at fastslå underdatabehandlerens over-
holdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestem-
melser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse 
Bestemmelser. 

Ud over det årlige tilsyn, skal databehandleren gennemføre en 
inspektion med underdatabehandleren, når databehandleren finder 
det nødvendigt. 

Baseret på resultaterne af tilsynet, er den dataansvarlige berettiget til 
for egen regning og risiko at anmode om gennemførelse af yderligere 
foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af databeskyt-
telsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret 
eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser.  

Den dataansvarlige kan anfægte rammerne for og/eller metoden af 
inspektionen og kan i sådanne tilfælde for egen regning og risiko 
anmode om gennemførelsen af en ny inspektion under andre rammer 
og/eller under anvendelse af anden metode. 

Parterne er enige om, at følgende type af revisionserklæring kan 
anvendes i overensstemmelse med disse Bestemmelser på følgende 
områder med underdatabehandler: 

 BPO lønbehandling på applikationen EPOS Løn: ISAE 3402 Type II 

 BPO lønbehandling på applikationen Zenegy Løn: ISAE 3402 Type II 

 Applikationen Azets Cozone (dataudveksling): Ingen 

 Applikationen EPOS Løn: Ingen 

 Applikationen EPOS HR: Ingen 

 Applikationen EPOS Rekruttering: Ingen 

 Applikationen EPOS Management: Ingen 

 Applikationen Workcyclus (arbejdspladsvurdering): Ingen 

 Applikationen zExpense (rejseafregninger): ISAE 3000 Type I 

 E-Boks leverance af lønsedler: 
o ISAE 3000 Type I og II 
o ISO27001:2013 Compliance 

 Applikationen Visma Case (ESDH system):  
o ISAE 3000 Type I 
o ISAE 3402 Type II 
o ISO27001 Compliance 

Ovenstående revisionserklæringer fremsendes på anmodning uden 
vederlag og unødig forsinkelse til den dataansvarlige til orientering.  

Revisionserklæringer er fortrolige og må ikke deles med uvedkom-
mende. 
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Bilag D Parternes regulering af andre forhold 

 

Som supplement til Bestemmelserne har parterne aftalt følgende: 

 

Vedrørende Bestemmelse 7.6: 

Parterne har fraveget Bestemmelse 7.6, som ikke er gældende for aftalen. 

  

Vedrørende Bestemmelse 11.1 og 11.2: 

Databehandleren opbevarer bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i fem (5) år fra ud-
gangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, med mindre den dataansvarlige skriftligt bekræfter at 
overtage ansvaret herfor. 

 

Vedrørende Bestemmelse 13.1: 

Ansvar: 

Parternes ansvar i henhold til Bestemmelserne er underlagt samme ansvarsbegrænsning som aftalt mellem 
parterne i den/de serviceaftale(r), hvorunder personoplysningerne behandles. 

Den dataansvarlige er ansvarlig for skader forårsaget af behandling, der er i strid med gældende databeskyt-
telseslovgivning. Databehandleren er kun ansvarlig for direkte og dokumenterede skader forårsaget af be-
handling, hvor databehandleren har overtrådt disse Bestemmelser og/eller gældende databeskyttelseslov-
givning, der specifikt er rettet mod databehandlerens forpligtelser. 

For at undgå tvivl er parterne enige om og anerkender, at hver part skal være ansvarlig for og holdes ansvar-
lig for at betale alle administrative bøder og skader påført den registrerede, som en part er blevet pålagt at 
betale i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 
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