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Databehandleraftale 
 

 

Generelt 

 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen opdeles ansvaret for korrekt behandling af per-

sondata mellem den Dataansvarlige (kunde hos Martinsen) og Databehandleren (Martinsen). 

 

Samarbejdet baseres på et aftalebrev, der beskriver det arbejde, som Martinsen skal udføre. 

 

I det omfang Martinsen alene udfører revision eller anden erklæringsafgivelse med høj grad 

af sikkerhed er Martinsen dataansvarlig. 

 

Ved andre ydelser end revision vil Martinsen være Databehandler, og der er derfor krav om 

indgåelse af skriftlig aftale om persondatabehandling hos Martinsen – en såkaldt Databe-

handleraftale. 

 

Dette bilag udgør en sådan Databehandleraftale. 

 

 

Dataansvarliges forpligtelser og rettigheder 

 

Den dataansvarlige skal sikre, at behandlingen af personoplysninger, sker efter databeskyt-

telsesforordningen og databeskyttelsesloven.  

 

Dataansvarlige træffer beslutning om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må 

foretages behandling, og skal sikre hjemmel til behandlingen. 

 

 

Instruks 

 

Martinsen behandler persondata på instruks fra den Dataansvarlige ud fra den aftale, der er 

indgået. 

 

Såfremt en instruks er i strid med Databeskyttelsesforordningen, vil Martinsen orientere den 

Dataansvarlige. 

 

Martinsen skal så vidt muligt bistå den Dataansvarliges forpligtelser i relation til de registre-

redes rettigheder, herunder indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevan-

te persondata behandles af Martinsen. Omkostninger forbundet hermed, herunder tidsanven-

delse hos Martinsen, afholdes af den Dataansvarlige. 

 

 

Fortrolighed 

 

Martinsen sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på veg-

ne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed og er underlagt de generelle regler 

om tavshedspligt i revisorloven. Fortroligheden er gældende både under og efter behandlin-

gen. 

 

 

Behandlingssikkerhed 

 

Martinsen følger anerkendte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 

persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt at de kommer 

til uvedkommendes kendskab eller misbruges.  
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Martinsen iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforord-

ningens artikel 32. 

 

 

Omfanget af persondata 

 

Aftalen omfatter alle personoplysninger, som er nødvendige for opfyldelse af aftalebrev. 

 

 

Brug af Underdatabehandler 

 

Den Dataansvarlige er indforstået med, at Martinsen kan anvende underdatabehandlere. Mar-

tinsen er ikke forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om sådanne underdatabehandle-

re ej heller når ændringer af disse finder sted.  

 

Underdatabehandleren er under Martinsens instruks. Martinsen har indgået skriftlig databe-

handleraftale med underdatabehandleren, således at underdatabehandleren opfylder de krav, 

der er stillet mellem den Dataansvarlige og Martinsen. Omkostninger herved afholdes af Mar-

tinsen. 

 

Såfremt den Dataansvarlige ønsker instruksbeføjelser direkte overfor underdatabehandleren, 

bør dette ske efter drøftelser med Martinsen. Omkostninger forbundet hermed, herunder 

tidsanvendelse hos Martinsen, afholdes af den Dataansvarlige. 

 

 

Geografisk begrænsning 

 

Martinsens behandling af persondata må alene foretages indenfor EØS. Ved databehandling 

udenfor EØS skal Martinsen indhente skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige. 

 

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer 

 

Martinsen må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataan-

svarlige, herunder for så vidt angår overførsel af personoplysninger til tredjelande eller inter-

nationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes 

nationale ret, som Martinsen er underlagt; i så fald underretter Martinsen den dataansvarlige 

om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan 

underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a. 

 

Martinsen videregiver ikke persondata til tredjemand uden skriftligt samtykke fra den Data-

ansvarlige. 

 

Videregivelse af persondata kan dog ske såfremt det følger af lovgivning eller nærværende 

aftale. 

 

 

Bistand til den dataansvarlige 

 

Martinsen 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 registrere-

des rettigheder som fastlagt i databeskyttelses-forordningens kapitel 3.  

 

Martinsen bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forplig-

telser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behand-

lingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Martinsen, jf. art 28, stk. 3, litra f. 
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Sletning og tilbagelevering af oplysninger 

 

Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes Martinsen til, efter den dataan-

svarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt 

at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring 

af personoplysningerne. 

 

 

Tilsyn og revision 

 

På den Dataansvarliges anmodning giver Martinsen den Dataansvarlige tilstrækkelige infor-

mationer til, at denne kan påse, at Martinsen har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstalt-

ninger. 

 

Såfremt den Dataansvarlige ønsker, at tilsynet skal omfatte underdatabehandlere, oplyses 

Martinsen om dette. Martinsen indhenter herefter tilstrækkelige informationer hos underdata-

behandlere. 

 

I forbindelse med den Dataansvarliges anmodning aftales en passende frist til håndtering af 

tilsynet. 

 

Såfremt Martinsen får udarbejdet en sikkerhedsrevisionsrapport for behandling af persondata 

hos underdatabehandlere, er den Dataansvarlige berettiget til at få udleveret en kopi heraf. 

 

Ønsker den Dataansvarlige at få udarbejdet en sikkerhedsrevisionsrapport aftales dette 

nærmere med Martinsen. En sikkerhedsrevisionsrapport udarbejdes i overensstemmelse med 

en anerkendt revisionsstandard af en alment anerkendt og uafhængig tredjepart med erfa-

ring indenfor området. 

 

Omkostninger, herunder tidsanvendelse hos Martinsen, i forbindelse med tilsyn og sikker-

hedsrevisionsrapporter afholdes af den Dataansvarlige. 

 

 

Sikkerhedsbrud 

 

Bliver Martinsen bekendt med persondatasikkerhedsbrud, vil Martinsen uden unødig forsin-

kelse lokalisere bruddet og begrænse opstået skade i videst muligt omfang. 

 

Martinsen vil i den forbindelse underrette den Dataansvarlige om persondatasikkerhedsbrud-

det. 

 

 

Ikrafttræden og ophør 

 

Aftalen træder i kraft samtidig med underskrift af aftalebrev. 

 

Ved ophør af samarbejde i henhold til aftalebrev ophører databehandleraftale tillige. Dog så-

ledes at databehandleraftalen er gældende indtil sletning af data hos Martinsen. 

 

 

 


