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Databehandleraftale
om behandling af personoplysninger indgås mellem
Kunde
Og
Erhvervs Webdesign ApS
Hos Erhvervs Webdesign ApS samarbejder vi med vores kunder om udvikling af bl.a.hjemmesider, apps, CMSsystemer, webhoteller med dertil knyttet services.
Data på disse sider tilhører vores kunder, som er Dataansvarlig for indhold og omfang af data.
Vi som Databehandler handler alene efter instruks fra den Dataansvarlige.
Den dataansvarlige afgør til hvilke formål og hvordan, der må foretages behandling af dataoplysninger.
Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger fremgår af ”Politik for behandling og beskyttelse af
personoplysninger”.
Vi som Databehandlere 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 lov om behandling af
personoplysninger.
Vi som Databehandlere overholder bestemmelserne om behandlingssikkerhed i lov om behandling af
personoplysninger (persondataloven) samt bekendtgørelser.
Hvis opgaven angår behandling af fortrolige eller følsomme oplysninger, skal vi som Databehandleren
overholde de særlige sikkerhedskrav, der er fastsat.
Vi som Databehandler skal på den Dataansvarliges anmodning straks give den Dataansvarlige fyldestgørende
oplysninger til at denne kan vurdere og kontrollere, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er iværksat
og overholdes.
Vi som Databehandler har pligt til på eget initiativ at søge eventuel tvivl om sikkerhedskravene og
opfyldelsen heraf afklaret, herunder via den Dataansvarlige. Databehandleren underretter den
Dataansvarlige, hvis der konstateres svigt i sikkerheden.
Oplysninger må ikke opbevares længere end nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de er indsamlet.
Oplysningerne må ikke videregives til tredjemand, med mindre dette følger den gældende lovgivning eller er
efter instruks fra den Dataansvarlige.
Vi som Databehandleren sikrer, at kun personer, som autoriseres hertil af Databehandler, har adgang til de
personoplysninger, der behandles.
Vi som Databehandler sikrer sikker behandling af data ved tilslutning til internet eller andre åbne net /
trådløse net.
Vi samarbejder kun med eksterne Databehandlere, som vi har indgået en databehandleraftale med.
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Ethvert brud på persondatasikkerheden anmeldes uden ugrundet ophold.
Hvis yderligere uddybning af ovenstående ønskes, kontakts os for fremsendes af vores ”Politik for behandling
og beskyttelse af personoplysninger”.
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