Personuppgiftsklausul / GDPR
Information till kund om behandling av personuppgifter och
skriftligt samtycke
De personuppgifter som du lämnar till AB Grupplarm i samband med att du
tecknar avtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att
kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla offert, order, fakturering, övriga
ekonomidokument, instruktioner, kvittenser och annat som hör till den
löpande verksamheten. AB Grupplarm får bara behandla personuppgifter i den
mån det är nödvändigt för fullgörande av avtalet och för efterkommande av
rådande lagstiftning. Sedan behovet av behandling av uppgifterna upphört
ska de gallras inom skälig tid.
Om Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträdet behöver information
om säkerhetsåtgärder, dokument eller annan information om hur
Personuppgiftsbiträdet eller Underbiträdet behandlar personuppgifter, och
sådana förfrågningar innebär mer information än den standardinformation som
tillhandahålls av Personuppgiftsbiträdet eller Underbiträdet för att följa
gällande dataskyddslagstiftning som Personuppgiftsbiträde eller
Underbiträde, och det innebär mer arbete för Personuppgiftsbiträdet eller
Underbiträdet, debiterar Personuppgiftsbiträdet eller Underbiträdet
Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträdet för sådana ytterligare
tjänster.
Personuppgiftsbiträdet och/eller Underbiträdet och dennes personal ska
säkerställa konfidentialitet och Personuppgifter som behandlas under detta
avtal. Detta villkor gäller även efter att avtalet upphört att gälla.
Jag samtycker till att AB Grupplarm behandlar personuppgifter om mig i
enlighet med det ovanstående.

Avtal mellan personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och
underbiträde
Detta avtal har dagen för undertecknanden ingåtts mellan parterna;
1)
Avtalstecknande kund (Personuppgiftsansvarig)
2)
AB Grupplarm (Personuppgiftsbiträde)
Innehåll och syfte
Mellan den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet har ett
Tjänsteavtal och/eller Instruktion upprättats. Tjänsteavtalet och/eller
Instruktionen reglerar vad Personuppgiftsbiträdet ska utföra för den
Personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet behandlar
personuppgifter i den omfattning som anges i Tjänsteavtalet och/eller
Instruktionen. Båda Parterna bekräftar att de undertecknade har fullmakt
att ingå detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Detta
Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att ingå i och reglera behandlingen av
Personuppgifter i mellan Parterna gällande Tjänsteavtal och/eller
Instruktion.

Ansvar och instruktion
Den Personuppgiftsansvarige har ansvar för all behandling av avtalade
personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning.
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att enbart behandla avtalade
personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning, Datainspektionens
föreskrifter, ställningstaganden och rekommendationer på
personuppgiftsområdet. Personuppgiftsbiträdet ska informera
Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet får kännedom om att
personuppgifter behandlats i strid med Personuppgiftsansvariges
instruktioner eller detta Personuppgiftsbiträdesavtal.
Personuppgiftsbiträdet ska begränsa åtkomsten till personuppgifter till
sådana anställda och övriga personer som behöver sådan tillgång för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att
de personer som har åtkomst till personuppgifterna är informerade om hur de
får behandla personuppgifterna.
Säkerhet och sekretess
Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas för den
Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga
anställda, konsulter och övriga som personuppgiftsbiträdet svarar för och
som behandlar personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt
sekretessåtagande samt att de är informerade om hur behandling av
personuppgifterna får ske.
Underbiträden
Om Personuppgiftsbiträdet anlitar Underbiträde har Personuppgiftsbiträdet
mandat och skyldighet att ingå särskilt Personuppgiftsbiträdesavtal med
sådant Underbiträde vad avser Underbiträdets behandling av personuppgifter.
I sådant avtal ska föreskrivas att Underbiträdet har motsvarande
skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta avtal.
Mellan Personuppgiftsbiträdet och Underbiträdet har ett Tjänsteavtal
och/eller Instruktion upprättats. Tjänsteavtalet och/eller Instruktionen
reglerar vad Underbiträdet ska utföra för Personuppgiftsbiträdets räkning.
Underbiträdet behandlar personuppgifter i den omfattning som anges i
Tjänsteavtalet och/eller Instruktionen. Båda Parterna bekräftar att de
undertecknade har fullmakt att ingå detta Underbiträdesavtal. Detta
Underbiträdesavtal kommer att ingå i och reglera behandlingen av
Personuppgifter i mellan Parterna gällande Tjänsteavtal och/eller
Instruktion.
Varaktighet och uppsägning
Detta avtal är giltigt så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar
Personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftansvarig enligt gällande
Tjänsteavtal. Avtalet upphör automatiskt när Tjänsteavtal upphör att gälla.

