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Itslearning	A/S	
Postboks	2686		
5836	Bergen	
Norge	
	
t:	+47	55	23	60	70	
e:	post@itslearning.com	

	
	

Databehandleravtale		
	

	
	

MELLOM	
	

[SETT	INN	KUNDENS	NAVN]	__________________________	
ORG.	NR.	[SETT	INN	ORG.	NR.]	__________________________	

(HERETTER	OMTALT	SOM	«BEHANDLINGSANSVARLIG»)	
	

OG	
	

ITSLEARNING	AS,	IDENTIFISERT	I	STANDARD-TJENESTEABONNEMENTSAVTALEN	
	(HERETTER	OMTALT	SOM	«DATABEHANDLER»)	
__________________________	 	 	

	
	
1. Formål	

	
Formålet	med	denne	avtalen	er	 å	 regulere	pliktene	og	 rettighetene	 i	 henhold	 til	 europeisk	
personvernlovgivning,	 inkludert	 personvernforordningen/GDPR	 (heretter	 omtalt	 som	
«gjeldende	personvernlovgivning»),	 som	gjelder	 for	 behandlingsansvarlig	 i	 forbindelse	med	
standard-tjenesteabonnementsavtalen	(heretter	omtalt	som	«abonnementsavtalen»).		
	
Denne	 avtalen	 skal	 sikre	 at	 personopplysninger	 som	 behandles	 i	 henhold	 til	
abonnementsavtalen	 (https://itslearning.com/Global/Terms-and-Conditions),	 ikke	brukes	på	
utilbørlig	eller	ulovlig	vis	eller	kommer	uautoriserte	tredjeparter	i	hende.		
	
Varsler	som	påkreves	i	samsvar	med	denne	avtalen,	skal	gis	til	kontaktpersonen	som	er	angitt	
i	ordreskjemaet.		

Hvis	 behandlingsansvarlig	 har	 spørsmål	 om	 tjenestene	 som	 leveres	 i	 henhold	 til	 denne	 avtalen,	 kan	
vedkommende	 kontakte	 databehandlerens	 personvernombud	 på	 contact-
dpo@itslearning.com.	
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2. Definisjoner	
	

«GDPR»	eller	«personvernforordningen»	viser	til	Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EU)	
2016/679	 av	 27.	 april	 2016	 om	 vern	 av	 fysiske	 personer	 i	 forbindelse	 med	 behandling	 av	
personopplysninger	og	om	fri	utveksling	av	slike	opplysninger	samt	om	oppheving	av	direktiv	
95/46/EF.	
	
Øvrige	 begreper	 som	brukes	 i	 denne	 avtalen,	 skal	 ha	 samme	 innhold	 og	mening	 som	dem	
som	brukes	i	GDPR.	
	

3. Behandling	og	primæransvar	
	

Avtalen	 regulerer	 databehandlerens	 behandling	 av	 personopplysninger	 på	 vegne	 av	
behandlingsansvarlig,	inkludert	innhenting,	registrering,	justering,	oppbevaring	og	formidling	
av	 personopplysninger,	 eller	 en	 kombinasjon	 av	 disse.	 Typene	 personopplysninger	 som	
behandles,	og	detaljert	informasjon	om	disse,	er	beskrevet	nærmere	i	tillegg	1.		

Databehandleren	 har	 ikke	 selv	 noen	 råderett	 over	 personopplysningene,	 og	 kan	 ikke	
behandle	personopplysninger	til	eget	 formål.	Personopplysningene	skal	utelukkende	brukes	
for	 å	 oppfylle	 formålet	 som	 er	 angitt	 i	 abonnementsavtalen,	 innenfor	 grensene	 som	 er	
etablert	av	behandlingsansvarlig.	

Hvis	 databehandleren	 er	 forpliktet	 ved	 lov	 til	 å	 behandle	 personopplysninger	 på	 en	 annen	
måte	 enn	 det	 som	 er	 pålagt	 av	 behandlingsansvarlig,	 skal	 databehandleren	 varsle	
behandlingsansvarlig	om	dette	før	slik	behandling	finner	sted,	med	mindre	gjeldende	lov	eller	
rettslige	prosesser	forhindrer	databehandleren	i	å	gi	et	slikt	varsel.	

4. Den	behandlingsansvarliges	rolle	og	ansvar		
	

Behandlingsansvarlig	 er	 ansvarlig	 for	 å	 sikre	 at	 det	 finnes	 et	 juridisk	 grunnlag	 for	
behandlingen	 av	personopplysninger,	 og	 at	 den	 faktiske	behandlingen	 skjer	 i	 samsvar	med	
gjeldende	personvernlovgivning.		

Som	 en	 del	 av	 dette	 ansvaret	 skal	 behandlingsansvarlig	 sikre	 at	 systemadministratorene	
innehar	 nødvendig	 autorisasjon	 før	 personopplysninger	 behandles	 på	 vegne	 av	
behandlingsansvarlig.		

Behandlingsansvarlig	 skal	 også	 gjennomføre	 alle	 nødvendige	 vurderinger	 av	
personvernkonsekvenser,	 dvs.	 en	 vurdering	 av	 konsekvensene	 de	 forventede	
behandlingsaktivitetene	 kommer	 til	 å	 ha	 med	 hensyn	 til	 personvernet,	 før	 behandlingen	
iverksettes.	

Behandlingsansvarlig	er	ansvarlig	for	henvendelser	fra	sluttbrukere	som	ønsker	å	få	tilgang	til	
personopplysninger	som	innehas	av	behandlingsansvarlig	eller	databehandleren	i	henhold	til	
avtalen.	 Hvis	 databehandleren	mottar	 en	 slik	 forespørsel,	 skal	 databehandleren	 informere	
sluttbrukeren	om	at	vedkommende	skal	sende	en	henvendelse	til	behandlingsansvarlig,	som	
har	ansvaret	for	å	besvare	slike	forespørsler.	
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Abonnementsavtalen	 tillater	 at	 behandlingsansvarlig	 kan	 installere	 og	 aktivere	
tilleggsprodukter	 fra	 eksterne	 tredjeparter	 (inkludert	 programtillegg).	 Behandlingsansvarlig	
godtar	og	erkjenner	at	 i	 tilfelle	slike	tredjepartsprodukter	 installeres,	brukes	eller	aktiveres,	
og	 disse	 får	 tilgang	 til	 personopplysninger,	 gjelder	 ikke	 denne	 databehandleravtalen	 for	
behandling	 av	 opplysninger	 som	 sendes	 til	 eller	 fra	 slike	 tredjepartsprodukter.	
Behandlingsansvarlig	 kan	 aktivere	 eller	 deaktivere	 tilgangen	 til	 eksterne	
tredjepartsprodukter,	 og	 det	 er	 ikke	 påkrevet	 å	 bruke	 slike	 produkter	 i	 henhold	 til	
abonnementsavtalen.	

5. Databehandlerens	rolle	og	ansvar	
	
Databehandleren	 skal	 kun	 behandle	 personopplysninger	 på	 vegne	 av	 den	
behandlingsansvarlige	og	kun	i	tråd	med	den	behandlingsansvarliges	instruks.	Ved	midlertidig	
og	 ikke-vesentlig	behandling	av	personopplysninger	utført	av	databehandleren	for	å	 ivareta	
sikkerheten,	 operativt	 vedlikehold,	 analyser	 eller	 evaluering	 av	 tjenestene	 som	 leveres	 i	
henhold	til	abonnementsavtalen,	og	dette	ikke	har	noen	negativ	innvirkning	på	personvernet	
til	de	registrerte	personene,	skal	dette	ikke	anses	som	behandling	av	personopplysninger	til	
databehandlerens	eget	formål.	
	
Databehandleren	 forplikter	 seg	 til	 å	 gi	 den	 behandlingsansvarlige	 tilgang	 til	 all	 informasjon	
som	er	nødvendig	 for	å	kunne	dokumentere	samsvar	med	gjeldende	personvernlovgivning,	
og	 bistå	 behandlingsansvarlig	 på	 en	 slik	 måte	 at	 vedkommende	 kan	 oppfylle	 sitt	 ansvar	 i	
henhold	til	gjeldende	lov	og	regelverk.	

Med	mindre	 annet	 er	 avtalt,	 eller	 i	 henhold	 til	 lovbestemte	 krav,	 har	 behandlingsansvarlig	
rett	 til	 å	 få	 tilgang	 til	 personopplysninger	 som	behandles	 av	 databehandleren	 på	 vegne	 av	
behandlingsansvarlig,	 og	 til	 alle	 systemer	 som	 brukes	 til	 dette	 formålet.	 Databehandleren	
plikter	 å	bistå	med	dette.	Databehandleren	 skal	 imidlertid	 ikke	 være	 forpliktet	 til	 å	 avsløre	
forretningshemmeligheter	 eller	 kommersielt	 sensitiv	 informasjon	 overfor	
behandlingsansvarlig.	 Videre	 har	 behandlingsansvarlig	 ikke	 tilgangsrett	 der	 tilgang	 ville	
innebære	risiko	for	sikkerheten	eller	integriteten	til	de	aktuelle	personopplysningene.	

Databehandleren,	 inkludert	 ansatte,	 har	 taushetsplikt	 med	 hensyn	 til	 dokumentasjon	 og	
personopplysninger	 som	 disse	 har	 tilgang	 til	 i	 henhold	 til	 denne	 avtalen.	 Denne	
bestemmelsen	gjelder	også	etter	avtalens	opphør.	Hvis	de	ansatte	ikke	allerede	er	bundet	av	
lovfestet	 taushetsplikt	 eller	 plikt	 til	 hemmeligholdelse	 av	 informasjon,	 skal	 alle	 nødvendige	
avtaler	 om	 taushetsplikt	 inngås.	 Taushetsplikten	 omfatter	 også	 ansatte	 hos	
sekundærbehandlere	 som	 utfører	 vedlikehold	 eller	 lignende	 oppgaver	 av	 systemer	 som	
databehandleren	bruker	til	å	levere	eller	administrere	tjenesten.	

Databehandlerens	interne	prosesser	for	tilgang	til	data	og	tilhørende	retningslinjer	skal	være	
utformet	for	å	forhindre	uautoriserte	personer	og/eller	systemer	fra	å	få	tilgang	til	systemer	
som	 brukes	 til	 behandling	 av	 personopplysninger.	 Databehandleren	 skal	 sørge	 for	 at	
systemene	 som	 brukes,	 er	 utformet	 slik	 at	 de	 kun	 gir	 autoriserte	 personer	 tilgang	 til	
opplysninger	 de	 har	 tillatelse	 til	 å	 få	 tilgang	 til.	 Databehandleren	 skal	 også	 sikre	
personopplysningene	 mot	 uautorisert	 lesing,	 kopiering,	 endring	 eller	 fjerning	 i	 løpet	 av	
behandling	 og	 bruk	 samt	 etter	 registrering	 av	 disse.	 Godkjenningene	 administreres	 av	
verktøy	 for	 arbeidsflyter	 som	 loggfører	 alle	 endringer	 for	 revisjon.	 Tilgang	 til	 systemene	
logges	også	med	 tanke	på	 sporbarhet	og	etterrettelighet.	Databehandleren	 skal	oppbevare	
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loggene	i	minimum	3	måneder.	Ved	forespørsel	skal	behandlingsansvarlig	få	tilgang	til	disse	
loggene.	

6. Personvernombud	

Databehandleren	 har	 utpekt	 et	 personvernombud	 i	 tråd	 med	 kravene	 i	 gjeldende	
personvernlovgivning.		

	

7. Bruk	av	sekundærbehandlere	og	overføring	av	personopplysninger	

Hvis	 databehandleren	 bruker	 sekundærbehandlere	 til	 å	 behandle	 personopplysninger,	 skal	
dette	 avtales	 skriftlig	 med	 behandlingsansvarlig	 før	 sekundærbehandleren	 starter	 med	
behandlingen,	 med	 mindre	 bruken	 av	 sekundærbehandlere	 allerede	 er	 omfattet	 av	
abonnementsavtalen.	Databehandleren	skal	sikre	at	eventuelle	sekundærbehandlere	kun	får	
tilgang	til	og	bruker	personopplysninger	i	tråd	med	vilkårene	i	denne	databehandleravtalen,	
og	at	disse	sekundærbehandlerne	er	bundet	av	skriftlige	avtaler	som	pålegger	dem	et	nivå	av	
datasikkerhet	og	personvern	som	minst	oppfyller	kravene	i	gjeldende	personvernlovgivning.	
Behandlingsansvarlig	 kan,	 der	 dette	 er	 rimelig	 og	 forsvarlig,	 nekte	 å	 godkjenne	 nye	
sekundærbehandlere.	
	
Sekundærbehandlerne	 som	 er	 oppført	 på	 følgende	 nettside,	 er	 herved	 godkjent	 av	
behandlingsansvarlig:	 https://itslearning.com/global/gdpr/subprocessors.	 Hvis	
behandlingsansvarlig	 trenger	 mer	 detaljert	 informasjon	 knyttet	 til	 stedene	 der	
personopplysninger	behandles,	 for	å	kunne	etterkomme	juridiske	krav	eller	 forespørsler	 fra	
tilsynsmyndigheter,	 skal	databehandleren	bistå	behandlingsansvarlig	 i	 å	 etterkomme	dette,	
forutsatt	 at	 den	 behandlingsansvarlige	 har	 påtatt	 seg	 tilstrekkelige	
konfidensialitetsforpliktelser	 der	 dette	 anses	 som	nødvendig	 av	 databehandleren,	 i	 forkant	
av	at	den	forespurte	informasjonen	overleveres.	

Endringer	knyttet	 til	 tillegg	til	eller	endringer	 i	enheter	oppgitt	 i	den	tidligere	nevnte	 listen,	
skal	 gjøres	 tilgjengelig	 for	 behandlingsansvarlig,	 inkludert	 ved	 varsling	 via	 automatiske	
meldinger	 eller	 andre	måter,	 der	 dette	 er	 aktuelt.	 Behandlingsansvarlig	 kan,	 innen	 4	 uker	
etter	 å	 ha	mottatt	 et	 slikt	 varsel,	 komme	med	 innsigelser	 mot	 slike	 endringer	 hvis	 det	 er	
skjellig	grunn	til	det.	

Databehandleren	 står	 ansvarlig	 overfor	 behandlingsansvarlig	 når	 det	 gjelder	 handlinger	 og	
utelatelser	 fra	 sekundærbehandlernes	 side,	 på	 samme	 måte	 som	 om	 handlingene	 eller	
utelatelsene	forekom	på	databehandlerens	side.	Databehandleren	er	ansvarlig	for	å	sikre	at	
sekundærbehandleren	 er	 kjent	 med	 databehandlerens	 kontraktsmessige	 og	 lovbestemte	
plikter,	 og	 at	 sekundærbehandleren	 etterkommer	 disse	 på	 tilsvarende	 måte	 overfor	
databehandleren.		

Databehandleren	og	eventuelle	 sekundærbehandlere	kan	 ikke	overføre	personopplysninger	
til	 land	 utenfor	 EU/EØS-området	 eller	 forhåndsgodkjente	 tredjeland	 uten	 skriftlig	
forhåndssamtykke	fra	behandlingsansvarlig.	Den	behandlingsansvarliges	tilgang	til	eller	bruk	
av	personopplysninger	fra	eller	i	et	tredjeland	skal	ikke,	for	databehandleren	eller	eventuelle	
sekundærbehandlere,	anses	som	overføring	av	opplysninger	til	dette	tredjelandet.	
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I	 den	 grad	 slik	 overføring	 av	 personopplysninger	 finner	 sted,	 enten	 til	 enheter	 tilhørende	
databehandleren	 eller	 andre	 tredjeparts	 sekundærbehandlere	 i	 land	 utenfor	 EU/EØS-
området,	 skal	 disse	 overføringene	 være	 gjenstand	 for	 bindende	 og	 hensiktsmessige	
overføringsmekanismer	som	har	et	tilfredsstillende	beskyttelsesnivå	i	samsvar	med	gjeldende	
personvernlovgivning.	

8. Sikkerhet	
	
a. Sikkerhetstiltak	og	dokumentasjon			
	
Databehandleren	 skal	 oppfylle	 kravene	 til	 sikkerhetstiltak	 som	 er	 fastsatt	 i	 gjeldende	
personvernlovgivning.	 Databehandleren	 plikter	 å	 dokumentere	 sikkerhetstiltakene	 som	 er	
implementert.	 Tillegg	3	 inneholder	 en	oversikt	 over	 sikkerhetstiltakene	 som	er	 iverksatt	 av	
databehandler.	Mer	detaljert	dokumentasjon	kan	gjøres	tilgjengelig	for	behandlingsansvarlig	
på	forespørsel.		
	
Databehandleren	 skal	 implementere	 og	 opprettholde	 hensiktsmessige	 tekniske	 og	
organisatoriske	 sikkerhetsforanstaltninger	 for	 å	 sørge	 for	et	 sikkerhetsnivå	 som	er	 tilpasset	
risikoene	 som	 er	 involvert,	 blant	 annet	 ved	 å	 gjennomgå	 eventuelle	 nettskytjenester	 som	
leveres	 til	 behandlingsansvarlig.	 Disse	 tiltakene	 skal	 beskytte	 personopplysningene	 mot	
utilsiktet	eller	ulovlig	ødeleggelse,	tap	eller	endringer,	og	mot	uautorisert	avsløring,	tilgang	til	
eller	 videreformidling	 av	 personopplysninger	mens	 de	 overføres,	 lagres	 eller	 behandles	 på	
annen	 måte.	 	 Ved	 etablering	 av	 slike	 sikkerhetstiltak	 skal	 databehandleren	 ta	 hensyn	 til	
konfidensialiteten,	 integriteten,	 tilgjengeligheten	 og	 robustheten	 til	 opplysningene	 samt	 til	
behandlingssystemene	og	-tjenestene	som	er	involvert.		

Ved	behandling	av	personopplysninger	skal	nødvendige	sikkerhetstiltak	omfatte	blant	annet	
og	etter	hva	som	er	aktuelt:	

• 	pseudonymisering		og	kryptering	av	personopplysninger	
• muligheten	 til	 å	 sikre	 kontinuerlig	 konfidensialitet,	 integritet,	 tilgjengelighet	 og	

robusthet	for	systemer	som	brukes	i	behandlingen	av	personopplysninger	
• muligheten	til	å	gjenopprette	tilgangen	til	personopplysninger	på	en	rask	og	effektiv	

måte	hvis	fysiske	eller	tekniske	hendelser	eller	problemer	skulle	forekomme	
• en	 prosess	 for	 regelmessig	 testing,	 vurdering	 og	 evaluering	 av	 effektiviteten	 av	

tekniske	 og	 organisatoriske	 tiltak	 for	 å	 sikre	 sikkerheten	 ved	 behandling	 av	
personopplysninger	
	

Behandlingsansvarlig	og	databehandleren	 skal	 iverksette	 tiltak	 for	å	 sikre	at	alle	eventuelle	
personer	som	jobber	på	vegne	av	eller	underlagt	behandlingsansvarlig	eller	databehandleren,	
og	som	har	tilgang	til	personopplysninger,	 ikke	behandler	personopplysninger	unntatt	etter	
instruks	fra	behandlingsansvarlig,	med	mindre	angjeldende	vedkommende	plikter	å	behandle	
dem	i	henhold	til	gjeldende	personvernlovgivning	eller	annen	lovgivning.	

b. Oversikt	over	behandlingsaktiviteter	

Databehandleren,	 og	 eventuelle	 representanter	 for	 databehandleren	 der	 dette	 er	 aktuelt,	
skal	 opprette	 og	 oppdatere	 en	 liste	 over	 alle	 kategoriene	 av	 behandlingsaktiviteter	 som	
foretas	på	vegne	av	behandlingsansvarlig.	Listen	skal	omfatte:		
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a) navnet	på	og	kontaktinformasjonen	til	databehandleren	og	personvernombudet	
b) kategoriene	av	behandling	som	utføres	på	vegne	av	behandlingsansvarlig	
c) der	 dette	 er	 aktuelt,	 informasjon	 om	 overføringer	 av	 personopplysninger	 til	 land	 utenfor	

EU/EØS-området,	 inkludert	 hvilket	 land	opplysningene	er	 overført	 til,	 samt	dokumentasjon	
av	hensiktsmessige	sikkerhetsforanstaltninger	der	dette	kreves	

d) hvis	mulig,	en	generell	beskrivelse	av	de	tekniske	og	organisatoriske	sikkerhetstiltakene	som	
er	iverksatt	
Listen	 skal	 oppdateres	 i	 henhold	 til	 vilkår	 9	 nedenfor.	 Databehandleren	 skal	 gjøre	 listen	
tilgjengelig	for	gjeldende	tilsynsmyndighet	ved	forespørsel.	

c. Varsling	om	brudd	på	datasikkerheten		
	
I	 tilfelle	 det	 forekommer	 brudd	 på	 datasikkerheten	 som	 innebærer	 at	 personvernet	 eller	
sikkerheten	 til	 personopplysningene	 er	 kompromittert,	 skal	 dette	 rapporteres	 til	
kontaktpersonen	 som	 er	 angitt	 i	 del	 1	 i	 denne	 avtalen.	 Slike	 varsler	 skal	 gis	 uten	 unødig	
forsinkelse,	 og	 ikke	 i	 noe	 tilfelle	 senere	 enn	 72	 timer	 etter	 at	 databehandleren	 ble	
oppmerksom	på	sikkerhetsbruddet.	
	
	
Varselet	skal	inneholde:	
	

• En	 beskrivelse	 av	 personopplysningene	 og,	 når	 det	 er	 mulig,	 hvilke	 typer	 og	 hvor	
mange	 registrerte	 personer	 som	 er	 berørt,	 samt	 hvilke	 typer	 og	 mengden	 av	
personlige	data	som	er	berørt	

• navnet	 på	 og	 kontaktinformasjonen	 til	 personvernombud	 eller	 andre	 aktuelle	
kontaktpersoner	

• en	beskrivelse	av	de	sannsynlige	konsekvensene	av	hendelsen	
• en	beskrivelse	av	de	tiltakene	som	er	iverksatt	eller	foreslått	iverksatt	for	å	håndtere	

hendelsen,	og	eventuelle	tiltak	for	å	redusere	de	mulige	skadelige	virkningene	av	den	

Behandlingsansvarlig	 er	 ansvarlig	 for	 å	 gi	 et	 formelt	 varsel	 om	 relevante	 brudd	 på	
datasikkerheten	til	 tilsynsmyndighetene,	og	der	dette	er	aktuelt,	 til	personer	som	er	berørt	
av	bruddet	på	datasikkerheten.		

d. Tilgangsstyring	og	utstyr			

Databehandleren	 skal	 sikre	 at	 tjenesten	 er	 tilstrekkelig	 sikret,	 inkludert	 sikring	 av	 tjenere,	
databaser	og	annet	relevant	utstyr	eller	programvare,	slik	at	ingen	uautoriserte	personer	kan	
få	tilgang	til	personopplysninger.	Det	samme	gjelder	med	hensyn	til	eventuelle	utskrifter	og	
andre	fysiske	dokumenter.	

Databehandleren	 skal	 videre	 ha	 et	 system	 for	 sikkerhetskontroll	 i	 samsvar	med	 gjeldende	
personvernlovgivning.	Systemet	skal	inkludere	–	men	er	ikke	begrenset	til	–	rutiner	for:	

• behandling	 av	 irregulære	 hendelser	 som	 inkluderer	 varsling	 i	 tilfelle	 feil	 bruk	 av	
informasjonssystemet,	herunder	brudd	på	sikkerheten	

• sikkerhetskontroller		
	

Databehandleren	 skal	 etablere	 og	 opprettholde	 sikkerhetstiltakene	 som	 det	 har	 blitt	
identifisert	et	behov	for	ved	vurderinger	av	risiko	knyttet	til	teknologi.	
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9. Oppdateringer	av	behandlingsaktiviteter	og	sikkerhetskontroller	
	
Listen	av	behandlingsaktiviteter,	ref.	vilkår	8b)	over,	skal	verifiseres	og	oppdateres	minst	en	
gang	i	året	eller	ved	vesentlige	endringer	i	behandlingsaktivitetene.	
	
Databehandleren	 skal	 regelmessig	 –	 minst	 en	 gang	 i	 året	 eller	 ved	 vesentlige	 endringer	 i	
behandlingsaktivitetene	 –	 utføre	 sikkerhetstilsyn	 av	 systemer	 og	 andre	 elementer	 som	 er	
relevant	 for	 behandlingen	 av	 personopplysninger	 i	 henhold	 til	 denne	 avtalen.	
Sikkerhetstilsynet	 skal	 ettergå	 at	 de	 tekniske,	 fysiske	 og	 organisatoriske	 sikkerhetstiltakene	
som	 er	 etablert,	 overholdes	 og	 fungerer	 som	 planlagt,	 og	 også	 identifisere	 potensielle	
nødvendige	forbedringer.	
	
Resultatene	 av	 sikkerhetstilsynet	 skal	 dokumenteres	 og	 gjøres	 tilgjengelig	 for	
behandlingsansvarlig,	 blant	 annet	 til	 bruk	 i	 den	 behandlingsansvarliges	 egen	 prosess	 for	
sikkerhetstilsyn.	

Databehandlerens	systemer	og	prosesser	skal	regelmessig	kontrolleres	og	sertifiseres,	og	alle	
gjeldende	sertifiseringer	skal	gjøres	tilgjengelig	for	behandlingsansvarlig	på	forespørsel.	

Utgifter	 som	 påløper	 som	 en	 konsekvens	 av	 spesielle	 tilsyn	 på	 forespørsel	 fra	 eller	 som	
utføres	av	databehandleren,	skal	dekkes	av	behandlingsansvarlig.	

10. Avtalens	varighet	

Avtalen	er	gyldig	fra	25.	mai	2018	eller	fra	datoen	partene	blir	enige	om	disse	vilkårene	på,	
hvis	denne	datoen	er	etter	25.	mai	2018,	og	skal	være	i	kraft	så	lenge	abonnementsavtalen	er	
i	kraft.	Denne	avtalen	erstatter	eventuelle	tidligere	databehandleravtaler	mellom	partene.	

Ved	brudd	på	denne	avtalen	eller	gjeldende	personvernlovgivning	kan	behandlingsansvarlig	
pålegge	databehandleren	å	stoppe	videre	behandling	av	personopplysninger.	

11. Retur	og	sletting	ved	avtalens	opphør	

Ved	opphør	av	denne	avtalen	skal	databehandleren	returnere,	overskrive,	slette	(jfr.	rutinene	
for	sletting	som	er	angitt	i	tillegg	2)	og/eller	ødelegge	alle	dokumenter,	lagringsmedier	og	alt	
annet	 som	 inneholder	 personopplysninger	 som	 faller	 innenfor	 rammen	 av	 denne	 avtalen.	
Dette	 gjelder	 også	 for	 eventuelle	 sikkerhetskopier.	Databehandleren	 skal	 forelegge	 skriftlig	
dokumentasjon	 på	 at	 disse	 tiltakene	 er	 utført	 i	 tråd	med	 denne	 avtalen,	 innen	 rimelig	 tid	
etter	denne	avtalens	opphør.		

Behandlingsansvarlig	 er	 ansvarlig	 for	 alle	 kostnader	 knyttet	 til	 oppfyllelse	 av	dette	 vilkåret,	
med	mindre	annet	er	spesifisert	i	abonnementsavtalen.	

12. Valg	av	lov	og	sted	for	tvisteløsning	

Valg	av	 lov	og	 sted	 for	 tvisteløsning	er	 regulert	 i	 abonnementsavtalen,	 eller	 som	på	annen	
måte	avtalt	mellom	partene	i	denne	avtalen.	

***	
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Avtalt	for	og	på	vegne	av	itslearning	
(DATABEHANDLER) 

Avtalt	for	og	på	vegne	av	kunden	
(BEHANDLINGSANSVARLIG) 

	

Navn	på	itslearning-enheten:		

________________________________ 

	

Navn	på	kundens	enhet:		

________________________________ 

Signert:	__________________________		 Signert:	__________________________	 

Navn:	___________________________	 Navn:	___________________________	 

Tittel:	____________________________		 Tittel:	____________________________		

Dato:	____________________________	 Dato:	____________________________	 
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TILLEGG	1	
	
Typer	av	personopplysninger	som	behandles,	og	detaljert	informasjon	om	disse.	
Behandlingens	art	og	formål		 	
	
itslearning	som	databehandler	behandler	personopplysninger	mottatt	via	tjenesten	(dvs.	itslearning-
programvaren,	 SkoleIntra-	 eller	 Fronter-plattformen),	 på	den	 vertsbaserte	 tjenesten	 for	 kunden	og	
programmer	 fra	 partnere	 og	 på	 nettsiden	 (http://www.itslearning.com),	 på	 vegne	 av	
behandlingsansvarlig,	til	følgende	formål:	
	

• levering	av	tjenester	i	henhold	til	databehandleravtalen	og	abonnementsavtalen	
• levering	av	grunnleggende	og	teknisk	støtte	knyttet	til	tjenestene	i	henhold	til	

databehandleravtalen	og	abonnementsavtalen	
• sikker	sikkerhetskopiering	av	databehandlerens	informasjon		
• databehandleren	kan	innhente	informasjon	om	den	behandlingsansvarliges	bruk	av	

tjenesten	for	interne	statistiske	formål	eller	til	faktureringsformål	
	
Behandlingens	varighet		
	
Tidsperioden	 i	 abonnementsavtalen	 pluss	 perioden	 fra	 utløpet	 av	 perioden	 til	 alle	 kundedata	 er	
slettet	av	databehandleren	i	samsvar	med	avtalen.	
	
Kategorier	av	personopplysninger	
	
Databehandleren	 behandler	 personopplysninger	 som	 sendes,	 lagres,	 importeres	 eller	 mottas	 via	
tjenesten,	av	(eller	etter	instruks	fra)	behandlingsansvarlig	og	dennes	autoriserte	brukere.		Omfanget	
av	opplysningene	bestemmes	og	administreres	utelukkende	etter	disses	eget	skjønn.	Opplysningene	
faller	inn	i	følgende	kategorier:		
	

• Kontaktinformasjon	(navn,	e-post,	telefonnummer,	adresse,	brukernavn	mv.)		
• Kontaktinformasjon	for	foreldre	eller	foresatte	
• Kommunikasjon	(meldinger	mellom	brukere,	diskusjoner,	kommentarer	til	innlegg,	varsler	

mv.)	
• Kursmateriell	
• Vurderinger,	resultater	og	karakterer	
• Kalenderoppføringer	og	informasjon	om	hendelser	og	arrangementer	
• Dokumenter,	presentasjoner,	bilder,	lekser,	oppgaver	mv.	

	
Registrerte	personer		
	
Databehandlerens	 behandling	 av	 personopplysninger	 via	 tjenesten,	 på	 vegne	 av	
behandlingsansvarlig,	 kan	 inkludere	 (men	 er	 ikke	 begrenset	 til)	 personopplysninger	 knyttet	 til	
følgende	kategorier	av	registrerte	personer:		
	

• kundens	ansatte,	herunder	lærere,	administratorer,	forelesere,	veiledere	og	andre	
• kundens	øvrige	ansatte	og	innleid	personell,	samt	alle	andre	brukere	som	er	autorisert	av	

kunden,	som	overfører	personopplysninger	via	tjenesten,	inkludert	elever	og	foresatte	
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TILLEGG	2	|	RUTINER	FOR	SLETTING		
	
Sletting	av	informasjon	ved	avtalens	opphør	
	
Innen	6	måneder	etter	opphør	av	avtalen	mellom	behandlingsansvarlig	og	databehandleren	skal	alle	
opplysninger	som	er	behandlet	på	vegne	av	behandlingsansvarlig,	slettes	permanent.	Dette	omfatter	
også	sikkerhetskopier.	
	
Utrangerte	lagringsmedier	og	retningslinjer	for	sletting	
	
Lagringsmedier/disker	 (inkludert	 harddisker,	 SSD-disker,	 minnepinner	 og	 magnetbånd)	 som	
inneholder	opplysninger,	kan	bli	gjenstand	for	tekniske	problemer	eller	maskinvarefeil	som	kan	gjøre	
dem	utrangerte.	Alle	utrangerte	 lagringsmedier	skal	være	gjenstand	for	en	serie	med	prosesser	 for	
destruksjon	av	data	 før	gjenstandene	forlater	databehandlerens	 lokaler	 for	videre	destruksjon	eller	
gjenbruk.	 Prosessene	 er	 i	 henhold	 til	 retningslinjene	 våre	 for	 avhenging	 av	 lagringsmedier,	 og	 skal	
sikre	 at	 alle	 dataene	 lagret	 der	 blir	 visket	 ut	 og	 destruert	 på	 en	 fullstendig	 og	 sikker	 måte.	
Resultatene	av	denne	prosessen	skal	loggføres	med	serienummeret	til	den	utrangerte	enheten	med	
tanke	på	sporing.	
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TILLEGG	3	|	SIKKERHETSTILTAK	

itslearning	 har	 implementert	 sikkerhetstiltakene	 som	 er	 fastsatt	 i	 dette	 tillegget,	 både	
organisatoriske	 og	 tekniske	 sådanne,	 i	 samsvar	 med	 standardene	 for	 bransjen.	 itslearning	
kan	 oppdatere	 eller	 justere	 disse	 sikkerhetstiltakene	 fra	 tid	 til	 annen,	 forutsatt	 at	 slike	
oppdateringer	 eller	 justeringer	 ikke	 resulterer	 i	 dårligere	 generell	 sikkerhet	 for	
tjenestene.	 Den	 mest	 oppdaterte	 versjonen	 er	 alltid	 tilgjengelig	 her:	 https://
itslearning.com/global/gdpr/securitymeasures/.  

Organisatoriske	tiltak	
Ledelsen	 hos	 itslearning	 har	 vært	 aktivt	 involvert	 i	 å	 utvikle	 en	 kultur	 for	 informasjonssikkerhet	i	
virksomheten	 gjennom	 et	 løpende	 program	 for	 bevisstgjøring.	 I	 tillegg	 er	 det	 etablert	
en	 styringsstruktur	 for	 å	 administrere	 implementeringen	 av	 informasjonssikkerhet	 i	
virksomhetens	tjenester,	med	tydelige	roller	og	ansvarsoppgaver	i	organisasjonen.	

Driftsadministrasjon	

Det	er	etablert	en	rekke	prosesser	og	retningslinjer	basert	på	bransjens	beste	praksis,	som	skal	sikre	
høyest	mulig	grad	av	konfidensialitet,	tilgjengelighet	og	integritet	i	plattformen.	Disse	retningslinjene	
har	strenge	krav	knyttet	til	en	rekke	områder,	blant	annet:	

• Informasjonssikkerhet
• Sikkerheten	til	vertsmiljøet
• Tredjepartstilgang
• Kapasitetskontroll
• Endringsstyring
• Sikkerhetskopiering	og	gjenoppretting
• Tilgangsstyring
• Dokumentasjon
• Logger	og	overvåking
• Beredskap
• Release	management

Sikkerhetsteam	

itslearning	 har	 et	 team	 med	 sikkerhetseksperter	 som	 har	 ansvar	 for	 den	 generelle	
informasjonssikkerheten	i	organisasjonen.	Rollen	innebærer	ansvar	for:	

• koordinering	av	sikkerhetsrelaterte	oppgaver
• sikring	av	bedriftsmiljøet,	nettverk	og	enheter
• programvaresikkerhet	(in-house	inntrengningstester	og	kontroll	og	tilsyn	av	programmer)
• overvåkning	og	logging
• administrasjon	av	prosesser	og	retningslinjer	(krisegjenoppretting,	banestyring)
• opplæring	og	utdanning	av	ansatte	med	hensyn	til	informasjonssikkerhet
• koordinering	av	sikkerhetstilsyn	fra	tredjeparter	samt	oppfølging	av	eventuelle	funn
• gjennomgang	av	kode	for	å	avdekke	potensielle	sikkerhetsproblemer
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Roller	og	ansvar	
	
Alle	 ansatte	 har	 tydelige	 roller	 i	 selskapet,	 og	 gis	 kun	 tilgang	 til	 informasjon	 som	 kreves	 for	 deres	
spesifikke	 rolle.	Et	begrenset	antall	 ansatte	har	administrativ	 tilgang	 til	produksjonsmiljøet	vårt,	og	
rettighetene	 deres	 er	 strengt	 regulert	 og	 gjennomgås	 med	 faste,	 jevnlige	 mellomrom.	 Alle	 større	
endringer	 i	 programmet,	 miljøet	 eller	 maskinvaren	 for	 produksjonsmiljøet	 verifiseres	 alltid	 av	
minimum	to	personer.	
 
Personellsikkerhet	
	
Alt	 personell	 tilknyttet	 itslearning	 er	 pålagt	 å	 inngå	 en	 streng	 avtale	 om	 taushetsplikt.	 Alle	
medarbeidere	 er	 pålagt	 å	 følge	 selskapets	 retningslinjer	 for	 konfidensialitet,	 forretningsetikk	 og	
profesjonelle	 standarder.	 Personell	 som	 er	 involvert	 i	 sikring,	 håndtering	 og	 behandling	 av	
personopplysninger,	er	pålagt	å	fullføre	opplæring	i	tråd	med	vedkommendes	rolle.		
 

Tilgangsstyring	
	
Det	 er	 etablert	 strenge	 krav	 for	 alle	 ansatte,	 innleide	 konsulenter	 eller	 tredjeparter	 som	 ber	 om	
tilgang	til	informasjonssystemene	i	itslearning.	Tilgangskontrollen	utføres	av	et	autentiseringssystem.	
Brukeren	plikter	å:	
 

• ha	administrativ	godkjenning	for	den	forespurte	tilgangen	
• ha	sterke	passord	som	er	i	overensstemmelse	med	bedriftens	retningslinjer	for	passord	
• endre	passord	med	jevne	mellomrom	
• kunne	dokumentere	at	tilgangen	som	forespørres,	er	nødvendig	for	den	aktuelle	oppgaven	

eller	rollen	
• sikre	at	enheten	(PC,	nettbrett,	mobil)	som	brukes,	er	tilstrekkelig	sikret,	og	låses	når	

brukeren	ikke	er	til	stede	

itslearning	aktiverer	automatisk	midlertidig	sperring	av	enheten	når	den	ikke	er	i	bruk.	
	
Interne	prosesser	og	retningslinjer	for	datatilgang	er	utformet	for	å	forhindre	uautoriserte	personer	
og/eller	 systemer	 fra	 å	 få	 tilgang	 til	 systemer	 som	 brukes	 til	 behandling	 av	 personopplysninger.	
Endringer	i	dataene	logges	med	tanke	på	sporbarhet	og	etterrettelighet.	
 

Fysisk	sikkerhet	
 

a. Datasentre	

itslearning	 drifter	 alle	 kundetjenestene	 fra	 datasentre	 som	 er	 separat	 fra	 virksomhetens	
arbeidslokaler.	 Tilgangen	 til	 datasentrene	 er	 strengt	 kontrollert	 og	 beskyttet	 for	 å	 redusere	
sannsynligheten	 for	 uautorisert	 tilgang,	 brann,	 vannskader	 og	 annen	 skade	 på	 det	 fysiske	miljøet.	
Den	 fysiske	 tilgangen	 til	 datasentrene	er	begrenset	 til	 et	 lite	 antall	 ansatte	hos	 itslearning	og/eller	
itslearnings	 leverandører	 av	 vertstjenester.	 Streng	 sikkerhetsklarering	 er	 obligatorisk,	 og	 skal	
godkjennes	av	sikkerhetsledelsen	før	personer	får	gå	inn	i	datasentre.	
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b. 	Virksomhetens	arbeidslokaler	

Alle	arbeidslokalene	hos	itslearning	er	beskyttet	med	tilgangskontroller.	Kun	inviterte	besøkende	og	
ansatte	 kan	 komme	 inn	 i	 arbeidsområdet	 hos	 itslearning.	 Flere	 tiltak	 er	 etablert	 for	 å	 unngå	
sikkerhetsproblemer	 som	 skyldes	 tap	 eller	 tyveri	 av	 datautstyr.	 Dette	 omfatter	 blant	 annet	
sikkerhetsretningslinjer	 og	 retningslinjer	 for	 akseptabel	 bruk,	 autentiseringssystemer	 og	 kryptering	
av	lagringsenheter	når	dette	er	aktuelt.		
 
Tekniske	tiltak	
	
Systemtilgjengelighet	
	
itslearning	 har	 implementert	 tiltak	 i	 henhold	 til	 gjeldende	 bransjestandarder	 for	 å	 sørge	 for	 at	
personopplysninger	sikres	fra	utilsiktet	tap	eller	ødeleggelse,	herunder:		
 

• infrastrukturredundans	(inkludert	full	redundans	knyttet	til	nettverk,	strømforsyning,	
databaser,	tjenere	og	oppbevaring)	

• sikkerhetskopier	lagres	på	et	annet	sted,	og	er	tilgjengelig	for	gjenoppretting	hvis	det	skulle	
oppstå	svikt	i	det	primære	systemet		

• hensiktsmessige	beskyttelsesmekanismer	for	tjenestenekt	
• personell	på	vakt	døgnet	rundt,	hele	året	for	å	overvåke	og	feilsøke	

Databeskyttelse	
	
itslearning	har	implementert	en	rekke	tiltak	i	henhold	til	gjeldende	bransjestandarder	for	å	forhindre	
at	 personopplysningene	 blir	 lest,	 kopiert,	 endret	 eller	 slettet	 av	 uautoriserte	 vedkommende	 ved	
transport	eller	oppbevaring.	Slike	tiltak	omfatter:		
 

• bruk	av	lagdelte	brannmurer,	VPN-tjenester	og	krypteringsteknologier	som	beskytter	
gatewayer	og	overføringskanaler	

• HTTPS-kryptering	(også	kjent	som	SSL-	eller	TLF-forbindelser)	med	sikre	kryptonøkler	
• ekstern	tilgang	til	datasentre	er	beskyttet	med	en	rekke	lag	med	

nettverkssikkerhetsløsninger	
• særlig	sensitive	kundeopplysninger	som	er	lagret,	beskyttes	ved	kryptering	og/eller	hashing	

(pseudonymisering)	
• samtlige	utrangerte	lagringsmedier	gjennomgår	fastsatte	prosesser	for	utvisking	av	

informasjon	i	tråd	med	retningslinjene	våre	for	utvisking	av	informasjon	fra	disker,	og	
loggføres	med	serienummer	

• regelmessige	sikkerhetsettersyn	utføres	av	tredjepart	minst	en	gang	i	året,	inkludert	
inntrengningstesting.	Resultatene	gjøres	tilgjengelig	for	kunder	

Datasentre	
	
itslearning	 bruker	 kun	 datasentre	 med	 dagens	 høyeste	 teknologiske	 standard,	 med	 kontinuerlig	
overvåkning	og	sikkerhetspersonell	på	stedet	24	timer	i	døgnet,	hele	året.	Datasentrene	er	plassert	i	
moderne	brannsikre	fasiliteter	som	krever	elektronisk	nøkkelkort	for	tilgang,	med	alarmer	knyttet	til	
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sikkerhetsoperasjoner	på	stedet.	Kun	autoriserte	ansatte	og	autorisert	innleid	personell	har	tillatelse	
til	å	søke	om	nøkkelkort	for	tilgang	til	disse	fasilitetene.	
	
Systemutvikling		
	
itslearning-plattformen	 er	 basert	 på	 bransjestandard-teknologier	 fra	 anerkjente	 leverandører,	
herunder	 Microsoft,	 Linux,	 Dell,	 Fujitsu,	 Amazon,	 Cloudflare,	 F5	 og	 Cisco.	 Systemene	 oppdateres	
jevnlig	til	nyeste	versjon	for	å	sikre	at	de	nyeste	sikkerhetsforbedringene	implementeres.	Plattformen	
oppdateres	 generelt	 flere	 ganger	 i	 kvartalet,	 og	 feilrettinger	 sendes	 ut	 etter	 kort	 tid	 basert	 på	
prioritet,	etter	strenge	kvalitetskontroller.	
	
itslearning	har	implementert	tiltak	for	å	minimere	risikoen	for	å	introdusere	kode	i	plattformen	som	
kan	 redusere	 sikkerheten	 eller	 integriteten	 til	 kundetjenestene	 og	 personopplysningene	 som	
behandles.	Tiltakene	omfatter:	
	

• Regelmessig	opplæring	av	ansatte		
• Gjennomgang	av	kode	–	utført	av	sikkerhetsarkitekter	
• Prosesser	for	kvalitetssikring	og	kvalitetssjekk	av	endringer	før	de	distribueres	

Sikkerhet	knyttet	til	underbehandlere/sekundærbehandlere	
	
Når	 nye	 sekundærbehandlere/underbehandlere	 skal	 brukes,	 utfører	 itslearning	 en	 revisjon	 av	
sikkerhets-	og	personvernpraksiser	hos	disse	for	å	sikre	at	de	har	et	sikkerhets-	og	personvernnivå	i	
tråd	med	tilgangen	deres	til	informasjon	og	omfanget	av	tjenestene	de	skal	tilby.	itslearning	utfører	
regelmessige	sikkerhetstilsyn	av	praksiser	og	leveranser	fra	eksisterende	sekundærbehandlere.	
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