DATABEHANDLERAVTALE
Denne databehandleravtalen regulerer Regnskapsforetakets og Kundens
(«Partene») rettigheter og forpliktelser i henhold til behandling av
personopplysninger etter personvernlovgivningen. Avtalen gjelder sammen med
den ordinære oppdragsavtale for regnskapsførsel. Regnskapsforetaket
behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og
oppdragsavtalen.
1. Arten og formålet med behandlingen

Regnskapsforetakets behandling av personopplysninger skjer med den hensikt
å sikre korrekt identifikasjon, regnskapsrapportering og trekkopplysninger, samt
i tillegg av kommunikasjonstjenester. Regnskapsforetaket vil kun behandle
personopplysninger på vegne av Kunden i henhold til avtale mellom Partene
eller dokumenterbar instruks fra Kunden.
Formålet med og arten av Regnskapsforetakets behandling av
personopplysninger er å oppfylle kravene som påhviler Kunden, herunder
regnskapsplikt mv. Behandling av personopplysninger etter denne avtale
gjelder personopplysninger som er innhentet, oppbevart eller på annen måte
behandlet etter den til enhver tid gjeldende spesiallovgivning, herunder
regnskapsloven, bokføringsloven, skatteforvaltningsloven, folketrygdloven,
skattebetalingsloven, hvitvaskingslovgivningen og statistikkloven eller GRFS.
Partene behandler ikke personopplysninger utover det som fremgår av denne
spesiallovgivningen. Dersom Partene i sitt samarbeid velger å behandle
personopplysninger utover slik pliktig behandling, inngås særlig avtale om det.
2. Bruk av underleverandører

Regnskapsforetaket har til enhver tid rett til å benytte underleverandører til å
oppfylle sine forpliktelser etter oppdragsavtalen. Regnskapsforetaket gir
Kunden ved inngåelse av oppdragsavtalen en oversikt for hvilke
underleverandører som Regnskapsforetaket benytter, hvor det i tilknytning til
oppdragsforholdet blir behandlet personopplysninger. Regnskapsforetaket vil
løpende varsle Kunden dersom det benyttes en ny underleverandør som
Kunden tidligere ikke er gjort kjent med.
3. Lagring av personopplysninger

Regnskapsforetaket oppbevarer regnskapsmateriell med tilknyttede
personopplysninger i henhold til hva som er avtalt i oppdragsavtalen og
lovpålagte krav til lagring av regnskapsdokumentasjon mv.
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4. Personvernsikkerhet

Partene skal foreta egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak så langt
dette må anses hensiktsmessig og nødvendig ved behandling av
personopplysninger. Ved forespørsel fra Kunden skal Regnskapsforetaket
kunne påvise hvordan Kunden oppfyller sine plikter i avtaleforholdet i henhold til
personvernlovgivningen.
Dersom Partene gjennom sitt planlagte ettersyn av personvernsikkerheten eller
for øvrig på annen måte oppdager brudd på personvernsikkerheten som
Kunden bør varsles om, skal Partene varsle den annen Part uten ugrunnet
opphold. På samme måte skal Kunden varsle både motpart etter denne avtale,
og eventuelt Datatilsynet og eventuelt de(n) registrerte dersom slik varsling er
påkrevd.
5. Lagring og sletting av materiale ved avtaleterminering

Data som oppbevares elektronisk vil bli oppbevart også etter oppsigelse, om
ikke Kunden særskilt ber om å få eksportert ut dataene og at de blir slettet fra
serverne. Opplysningene lagres i den periode lovgivningen krever, normalt fem
år, og blir etter dette slettet uten varsel av noe slag.
Regnskapsforetaket påtar seg ansvar for fortsatt oppbevaring av Kundens
øvrige regnskapsmateriale, med mindre annet er avtalt, mot vederlag i henhold
til den til enhver tid gjeldende prisliste. Regnskapsforetaket har krav på honorar
etter medgått tid, samt betaling til eventuelle underleverandører for konvertering
og utlevering av regnskapsmateriale.
6. Erstatningsansvar

Erstatningsansvar følger av personvernforordningen artikkel 82 og ordinær
erstatningsrett etter norsk rett.
7. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt med personopplysninger og sikkerhetsrutiner om den
annen Part som mottas i forbindelse med gjennomføringen av denne avtale og
levering av tjenestene. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.
Partene skal påse at ansatte og underleverandører som er involvert i
gjennomføringen av denne avtalen er underlagt tilsvarende taushetsplikt
gjennom avtale eller lov.
Taushetsplikten er ytterligere regulert gjennom oppdragsavtale og
regnskapsførerlovgivning.
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_____________________________
Lørenskog, dato 18.02.2019

For Regnskapsforetaket
JOTRO REGNSKAP AS

For Kunden

_______Sign__________________
*

___________Sign_______________
*
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