DATABEHANDLERAFTALE
1 Baggrund og lovgivning
1.1

4N Mailhouse og FIRMA (efterfølgende benævnt ”kunden”) har indgået en aftale om, at 4N Mailhouse
skal printe og pakke adresserede og uadresserede forsendelser for kunden.

1.2

Udelukkende til brug for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til distributionsaftalen modtager 4N
Mailhouse personoplysninger i form af den registrerede modtagers navn og adresse fra kunden.
Derudover modtager 4N Mailhouse oplysninger om hvilket blad, avis, brev eller andet produkt, som
4N Mailhouse pakker for kunden. De personoplysninger om de registrerede modtagere, som 4N
Maihouse er i besiddelse af, betegnes samlet ”personoplysningerne”.

1.3

På denne baggrund har parterne indgået denne databehandleraftale i henhold til lov 2000-05-31 nr.
429 om behandling af personoplysninger (”persondataloven”) og EU-forordning 679 / 2016
("persondataforordningen”), som for så vidt angår sidstnævnte træder i kraft den 25. maj 2018.

2 Dataansvarlig og databehandler
2.1

I overensstemmelse med såvel persondataloven og persondataforordningen betragtes 4N Mailhouse
som databehandler, mens kunden betragtes som dataansvarlig.

2.2

4N Mailhouse behandler således udelukkende personoplysningerne efter instruks fra kunden.

3 4N Mailhouses behandling af personoplysninger
3.1

Kunden bevarer alle rettigheder til og ejerskab af personoplysningerne.

3.2

Med henblik på at kunden kan opfylde sine forpligtelser overfor de registrerede i henhold til
persondataloven / persondataforordningen, skal 4N Mailhouse:

3.2.1

Give kunden indsigt i personoplysninger om en registreret person, som 4N Mailhouse er i besiddelse
af, hvis den pågældende registrerede person har anmodet kunden herom (retten til indsigt);

3.2.2

Berigtige personoplysninger, som 4N Mailhouse er i besiddelse af, hvis kunden anmoder herom
(retten til berigtigelse);

3.2.3

Slette personoplysninger om en registreret person, som 4N Mailhouse er i besiddelse af, hvis den
pågældende registrerede person har anmodet kunden herom (retten til at få slettet data); og

3.2.4

Udlevere personoplysninger om en registreret person, som 4N Mailhouse er i besiddelse af, i et
almindeligt læsbart format, i det omfang den registrerede person har anmodet herom (retten til
dataportabilitet).

4 Videregivelse af oplysninger
4.1

Kunden accepterer, at 4N Mailhouse videregiver personoplysninger til sine underleverandører, i det
omfang dette er nødvendigt for at opfylde aftalen.

4.2

Kunden kan ved anmodning få oplysninger om, hvilke underleverandører, som 4N Mailhouse har
videregivet en bestemt registreret persons oplysninger til. En sådan information er fortrolig, og
kunden må ikke bruge oplysningen i andet øjemed end med henblik på persondatabeskyttelse.

4.3

4N Mailhouse pålægger enhver, som har adgang til personoplysningerne, de samme forpligtelser, som
4N Mailhouse er underlagt i henhold til denne aftale.

5 Datasikkerhed
5.1

4N Mailhouse træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller
persondataforordningen. 4N Mailhouses servere befinder sig i Danmark.

5.2

Hvis 4N Mailhouse mod forventning skulle blive udsat for hacker-angreb eller på anden måde miste
kontrollen over personoplysningerne, bliver kunden straks underrettet. Dette skal ske tids nok til, at
kunden kan overholde sin eventuelle underretningspligt overfor myndighederne og den registrerede.
4N Mailhouse skal sikre, at ethvert brud på persondatasikkerheden dokumenteres i tilstrækkeligt
omfang.

6 Inspektioner hos 4N Mailhouse
6.1

4N Mailhouse skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan
påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

6.2

Kunden er velkommen til en gang årligt og for egen regning at udpege en uafhængig ekspert til at
foretage inspektioner hos 4N Mailhouse med det formål at sikre, at 4N Mailhouse har truffet sine
datasikkerhedsmæssige forpligtelser.

6.3

Hvis kunden ønsker, at der skal foretages inspektioner i henhold til punkt 6.1 - 6.2, skal kunden
kontakte 4N Mailhouse i god tid for at aftale, hvornår og hvordan inspektionen kan gennemføres.

7 Fortrolighed
7.1

Alle personoplysninger skal holdes fortrolige og må ikke uden kundens forudgående udtrykkelige
accept videregives til tredjepart, medmindre andet følger af denne aftale. I det omfang 4N Mailhouse
videregiver oplysninger til sine underleverandører, pålægger 4N Mailhouse underleverandørerne en
fortrolighedsforpligtelse svarende til, hvad der følger af denne databehandleraftale.

7.2

4N Mailhouse er berettiget til at videregive information i det omfang, en sådan videregivelse følger af
et offentligt påbud.

8 Ansvar
8.1

Databehandleraftalen er underlagt distributionsaftalens bestemmelser om ansvar suppleret af dansk
rets almindelige regler. 4N Mailhouse indestår samtidig får sine ansattes og underleverandørers
overholdelse af aftalen.

8.2

Kunden skal selv sikre, at der er indhentet nødvendigt samtykke til 4N Mailhouses behandling af
persondataoplysningerne i overensstemmelse med parternes aftale. I det omfang det er nødvendigt,
skal kunden også selv sikre nødvendige myndighedstilladelser, fx Datatilsynet.

9 Varighed og ophør
9.1

Denne databehandleraftale træder i kraft, når den er underskrevet af parterne.

9.2

Databehandleraftalen betragtes som accessorisk til distributionsaftalen, og den kan således kun
opsiges eller ophæves sammen med distributionsaftalen i henhold til distributionsaftalens
bestemmelser herom.

9.3

Uanset hvordan databehandleraftalen ophører eller opsiges, skal parterne også efter aftalens udløb
iagttage forpligtelserne i henhold til databehandleraftalen.

10 Vedtagelse
10.1

Disse denne databehandleraftale er gældende som en del af parternes aftale uden særskilt
underskrift. Databehandleraftalen er tilsvarende underlagt parternes øvrige aftale om lovvalg og
værneting.

>DATO<

Peter Nielsen

4N Mailhouse A/S
Østre Industrivej 15
6731 Tjæreborg
CVRnr.: 29153566

>DATO<

DIT NAVN

Firma
Adresse
Postnummer og bynavn
CVRnr.:

