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Itslearning	AS	
P.O.	Box	2686		
5836	Bergen	
Norge	
	
t:	+	47	55	23	60	70	
e:			post@itslearning.com	

	
	

Avtal	för	personuppgiftsbiträde		
	

	
	

MELLAN	
	

[INFOGA	KUNDNAMN]	__________________________	
ORG.NR.	[INFOGA	ORGANISATIONSNUMMER]	__________________________	

(NEDAN	KALLAD	”PERSONUPPGIFTSANSVARIG”)	
	

OCH	
	

ITSLEARNING,	I	ENLIGHET	MED	STANDARDABONNEMANGSAVTALET	
	(NEDAN	KALLAD	”PERSONUPPGIFTSBITRÄDE”)	

__________________________	
	

	
1. Syfte	

	
Syftet	 med	 detta	 avtal	 är	 att	 reglera	 rättigheter	 och	 skyldigheter	 enligt	 den	 europeiska	
dataskyddslagstiftningen,	 inklusive	 GDPR	 (nedan	 kallad	 ”gällande	 dataskyddsförordning”),	
som	 är	 tillämplig	 för	 personuppgiftsansvarig	 i	 anslutning	 till	 standardabonnemangsavtalet	
(nedan	kallat	”abonnemangsavtalet”).		
	
Det	 här	 avtalet	 ska	 säkerställa	 att	 personuppgifter	 som	 behandlas	 inom	 ramen	 för	
abonnemangsavtalet	 (https://itslearning.com/global/terms-and-conditions)	 inte	 används	
olagligt	eller	lämnas	ut	till	obehörig	tredje	part.		
	
Meddelanden	 inom	 ramen	 för	 detta	 avtal	 ska	 lämnas	 till	 den	 kontaktperson	 som	 anges	 i	
orderformuläret.		

Alla	 frågor	 eller	 önskemål	 som	 personuppgiftsansvarig	 har	 om	 de	 tjänster	 som	 tillhandahålls	 enligt	
detta	 avtal	 kan	 ställas	 till	 personuppgiftsbiträdets	 dataskyddsombud,	 contact-
dpo@itslearning.com.	
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2. Definitioner	
	

GDPR	är	Europaparlamentets	och	rådets	förordning	(EU)	2016/679	av	den	27	april	2016	om	
skydd	för	fysiska	personer	med	avseende	på	behandling	av	personuppgifter	och	om	det	fria	
flödet	av	sådana	uppgifter	och	om	upphävande	av	direktiv	95/46/EG.	
	
Övriga	 termer	och	begrepp	som	används	 i	detta	avtal	 ska	ha	samma	 innehåll	och	 innebörd	
som	de	som	finns	i	GDPR.	
	

3. Behandling	och	primärt	ansvar	
	

Avtalet	 reglerar	 personuppgiftsbiträdets	 behandling	 av	 personuppgifter	 för	
personuppgiftsansvarigs	 räkning,	 inklusive	 insamling,	 registrering,	 justering,	 lagring	 och	
utlämnande	 eller	 en	 kombination	 av	 detta.	 Ärendet	 för	 och	 information	 om	 de	
personuppgifter	som	behandlas	beskrivs	närmare	i	bilaga	1.		

Personuppgiftsbiträdet	har	ingen	förfoganderätt	till	personuppgifterna	och	kan	inte	behandla	
personuppgifter	för	sina	egna	syften.	Personuppgifterna	ska	endast	användas	för	att	uppfylla	
syftet	med	abonnemangsavtalet	inom	de	gränser	som	personuppgiftsansvarig	har	fastställt.	

Om	personuppgiftsbiträdet	enligt	lag	är	skyldig	att	behandla	personuppgifter	på	något	annat	
sätt	 än	 vad	 personuppgiftsansvarig	 har	 angett	 måste	 personuppgiftsbiträdet	 meddela	
personuppgiftsansvarig	 innan	 behandlingen	 inleds,	 såvida	 inte	 tillämplig	 lagstiftning	 eller	
juridisk	process	hindrar	personuppgiftsbiträdet	att	meddela	detta.	

4. Personuppgiftsansvarigs	roll	och	ansvarsområden		
	

Personuppgiftsansvarig	ansvarar	för	att	se	till	att	det	finns	en	 laglig	grund	för	behandlingen	
av	 personuppgifterna	 och	 att	 den	 faktiska	 behandlingen	 sker	 i	 enlighet	 med	 tillämplig	
dataskyddslagstiftning.		

I	 detta	 ansvar	 ingår	 att	 personuppgiftsansvarig	 är	 skyldig	 att	 säkerställa	 att	
systemadministratören	har	 den	behörighet	 som	krävs	 innan	personuppgifter	 behandlas	 för	
personuppgiftsansvarigs	räkning.		

Personuppgiftsansvarig	 ska	 också	 genomföra	 alla	 nödvändiga	 konsekvensbedömningar	 vad	
gäller	integritet	och	dataskydd,	det	vill	säga	en	bedömning	av	den	planerade	behandlingens	
inverkan	på	skyddet	för	personuppgifterna	innan	behandlingen	utförs.	

Personuppgiftsansvarig	 ansvarar	 för	 förfrågningar	 från	 slutanvändare	 om	 att	 få	 tillgång	 till	
personuppgifter	 som	 innehas	 av	 personuppgiftsansvarig	 eller	 personuppgiftsbiträdet	 i	
enlighet	 med	 avtalet.	 Om	 personuppgiftsbiträdet	 får	 en	 sådan	 begäran	 ska	
personuppgiftsbiträdet	 be	 slutanvändaren	 att	 skicka	 in	 begäran	 till	 personuppgiftsansvarig,	
som	ansvarar	för	att	besvara	sådana	förfrågningar.	

Abonnemangsavtalet	 gör	 det	 möjligt	 för	 personuppgiftsansvarig	 att	 installera	 och	 aktivera	
ytterligare	 produkter	 från	 externa	 tredje	 parter	 (inklusive	 tillägg).	 Personuppgiftsansvarig	
samtycker	 till	att	om	man	 installerar,	använder	eller	aktiverar	sådana	tredjepartsprodukter,	
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som	ger	tillgång	till	personuppgifter,	gäller	inte	detta	avtal	om	behandling	av	personuppgifter	
behandling	 av	 uppgifter	 som	 överförs	 till	 eller	 från	 sådana	 externa	 tredjepartsprodukter.	
Personuppgiftsansvarig	 kan	 aktivera	 eller	 inaktivera	 användning	 av	 externa	
tredjepartsprodukter	och	det	ställs	inga	krav	i	abonnemangsavtalet	på	att	sådana	produkter	
måste	användas.	

5. Personuppgiftsbiträdets	roll	och	skyldigheter	
	
Personuppgiftsbiträdet	 ska	 behandla	 personuppgifter	 enbart	 för	 personuppgiftsansvarigs	
räkning	 och	 endast	 enligt	 personuppgiftsansvarigs	 instruktioner.	 Oavsiktlig	 behandling	 av	
personuppgifter	 av	 personuppgiftsansvarig	 i	 syfte	 att	 garantera	 säkerheten,	 genomföra	
driftunderhåll,	 analys	 eller	 utvärdering	 av	 de	 tjänster	 som	 tillhandahålls	 inom	 ramen	 för	
abonnemangsavtalet	 och	 som	 inte	 har	 någon	 negativ	 inverkan	 på	 graden	 av	 skydd	 för	 de	
registrerade	personerna,	ska	 inte	anses	utgöra	behandling	för	personuppgiftsbiträdets	egna	
syften.	
	
Personuppgiftsbiträdet	åtar	sig	att	ge	personuppgiftsansvarig	tillgång	till	all	information	som	
är	 krävs	 för	 att	 dokumentera	 att	 den	 tillämpliga	 dataskyddslagstiftningen	 efterlevs	 och	 att	
bistå	så	att	personuppgiftsansvarig	kan	fullgöra	sitt	ansvar	enligt	lagen	och	förordningarna.	

Om	inget	annat	avtalats	eller	följer	av	de	lagstadgade	kraven	har	personuppgiftsansvarig	rätt	
att	 få	 tillgång	 till	 personuppgifter	 som	 behandlas	 av	 personuppgiftsbiträdet	 för	
personuppgiftsansvarigs	 räkning	 och	 till	 alla	 system	 som	 används	 för	 detta	 ändamål.	
Personuppgiftsbiträdet	 åtar	 sig	 att	 bistå	 i	 samband	med	 detta.	 Personuppgiftsbiträdet	 ska	
dock	inte	vara	skyldig	att	lämna	ut	affärshemligheter	eller	kommersiellt	känsliga	uppgifter	till	
personuppgiftsansvarig.	 Dessutom	 har	 personuppgiftsansvarig	 ingen	 åtkomsträtt	 när	 det	
innebär	en	risk	för	säkerheten	eller	integriteten	för	de	relevanta	personuppgifterna.	

Personuppgiftsbiträdet,	 inklusive	 alla	 anställda,	 har	 tystnadsplikt	 när	 det	 gäller	
dokumentation	 och	 personuppgifter	 som	 personuppgiftsbiträdet	 har	 tillgång	 till	 i	 enlighet	
med	detta	avtal.	Denna	bestämmelse	gäller	 även	när	detta	avtal	 löpt	ut.	De	 sekretessavtal	
som	krävs	ska	ingås	om	de	anställda	inte	redan	är	bundna	av	en	lagstadgad	tystnadsplikt	eller	
sekretess.	 Tystnadsplikten	 omfattar	 även	 anställda	 hos	 underbiträden	 som	 utför	 underhåll	
(eller	 liknande	 uppgifter)	 av	 system	 som	 personuppgiftsbiträdet	 använder	 för	 att	
tillhandahålla	eller	administrera	tjänsten.	

Personuppgiftsbiträdets	interna	processer	och	policyer	för	uppgiftsåtkomst	är	utformade	för	
att	förhindra	att	obehöriga	personer	och/eller	system	får	tillgång	till	system	som	används	för	
att	 behandla	 personuppgifter.	 Personuppgiftsbiträdet	 utformar	 sina	 system	 så	 att	 endast	
behöriga	 personer	 kan	 få	 tillgång	 till	 uppgifter	 som	 de	 är	 behöriga	 att	 få	 tillgång	 till	 och	
säkerställer	att	personuppgifter	 inte	kan	 läsas,	 kopieras,	 ändras	eller	 tas	bort	utan	 tillstånd	
under	 behandling,	 användning	 och	 efter	 dokumentation.	 Godkännanden	 hanteras	 av	
arbetsflödesverktyg	 som	 skapar	 revisionsdokumentation	 för	 alla	 ändringar.	 Åtkomst	 till	
system	 loggas	 för	 att	 skapa	 en	 redovisningskedja	 vad	 avser	 ansvar.	 Personuppgiftsbiträdet	
ska	spara	 loggarna	 i	minst	3	månader.	Personuppgiftsansvarig	ska	på	begäran	få	tillgång	till	
dessa	loggar.	

6. Dataskyddsombud	
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Personuppgiftsbiträdet	 har	 utsett	 ett	 dataskyddsombud	 i	 enlighet	 med	 kraven	 i	 tillämplig	
dataskyddslagstiftning.		

	

7. Användning	av	underbiträden	och	export	av			uppgifter	

Personuppgiftsbiträdets	användning	av	underbiträden	 för	att	behandla	personuppgifter	 ska	
avtalas	skriftligt	med	personuppgiftsansvarig	innan	underbiträdets	behandling	inleds,	såvida	
inte	 användning	 av	 ett	 underbiträde	 redan	 finns	 med	 i	 abonnemangsavtalet.	
Personuppgiftsbiträdet	säkerställer	att	alla	underbiträden	endast	får	tillgång	till	och	använder	
personuppgifter	 i	 enlighet	 med	 villkoren	 i	 detta	 avtal	 om	 databehandling	 och	 att	 sådana	
underbiträden	 är	 bundna	 av	 skriftliga	 avtal	 som	 ställer	 krav	 på	 att	 de	 tillhandahåller	
åtminstone	 den	 dataskyddsnivå	 som	 anges	 i	 tillämplig	 dataskyddslagstiftning.	
Personuppgiftsansvarig	 kan	 på	 rimliga	 och	 motiverade	 grunder	 vägra	 att	 godkänna	 nya	
underbiträden.	
	
De	 underbiträden	 som	 anges	 på	 följande	 webbplats	 godkänns	 härmed	 av	
personuppgiftsansvarig:	 https://itslearning.com/global/gdpr/subprocessors.	 Om	
personuppgiftsansvarig	 kräver	 mer	 detaljerad	 information	 om	 behandlingsplatser	 för	 att	
uppfylla	 lagkrav	 eller	 förfrågningar	 från	 dataskyddsmyndigheter	 ska	 personuppgiftsbiträdet	
bistå	 personuppgiftsansvarig	 så	 att	 kraven	 kan	 uppfyllas,	 under	 förutsättning	 att	
personuppgiftsansvarig	 först	 har	 ingått	 lämpliga	 sekretessavtal	 då	 personuppgiftsbiträdet	
anser	det	nödvändigt.	

Ändringar	som	rör	ett	tillägg	eller	byte	av	en	enhet	som	anges	 i	den	tidigare	nämnda	 listan	
ska	 göras	 tillgängliga	 för	 personuppgiftsansvarig,	 bland	 annat	 genom	 att	
personuppgiftsansvarig	 informeras	 om	 ändringarna	 genom	 automatiska	meddelanden	 eller	
på	annat	sätt	när	så	är	lämpligt.	Inom	4	veckor	efter	att	ett	sådant	meddelande	mottagits	kan	
personuppgiftsansvarig	 invända	mot	en	sådan	ändring	eller	ett	 sådant	 tillägg,	då	endast	på	
rimliga	grunder.	

Personuppgiftsbiträdet	 ansvarar	 gentemot	 personuppgiftsansvarig	 för	 underbiträdets	
åtgärder	 och	 underlåtenhet	 på	 samma	 sätt	 som	 om	 de	 var	 personuppgiftsbiträdets	 egna	
handlingar	 eller	 underlåtenhet.	 Personuppgiftsbiträdet	 ansvarar	 för	 att	 säkerställa	 att	
underbiträdet	känner	till	personuppgiftsansvarigs	avtalsmässiga	och	lagstadgade	skyldigheter	
och	att	underbiträdet	utför	dem	på	ett	likartat	sätt	gentemot	personuppgiftsbiträdet.		

Personuppgiftsbiträdet	 och	 potentiella	 underbiträden	 får	 inte	 överföra	 personuppgifter	
utanför	 EU/EES-området	 eller	 i	 förväg	 godkända	 tredjeländer	 utan	 att	 först	 ha	 inhämtat	
skriftligt	 samtycke	 från	 personuppgiftsansvarig.	 Personuppgiftsansvarigs	 tillgång	 till	 eller	
användning	av	personuppgifter	från	eller	i	ett	tredjeland	får	inte,	för	personuppgiftsansvarigs	
eller	underbiträdes	räkning,	betraktas	som	överföring	av	personuppgifter	till	ett	tredjeland.	

I	den	mån	en	sådan	överföring	av	personuppgifter	sker,	antingen	till	personuppgiftsbiträdets	
enheter	 eller	 till	 tredjepartsunderbiträden	 som	 finns	 i	 länder	 utanför	 EU/EES-området,	 ska	
sådana	 överföringar	 omfattas	 av	 bindande	 och	 lämpliga	 överföringsmekanismer	 som	
tillhandahåller	en	lämplig	skyddsnivå	i	enlighet	med	gällande	dataskyddslagstiftning.	

8. Säkerhet	
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a. Säkerhetsåtgärder	och	dokumentation			
	
Personuppgiftsbiträdet	 ska	 uppfylla	 kraven	 på	 säkerhetsåtgärder	 som	 anges	 i	 tillämplig	
dataskyddslagstiftning.	 Personuppgiftsbiträdet	 är	 skyldigt	 att	 dokumentera	 sina	
säkerhetsåtgärder.	 I	 bilaga	 3	 finns	 en	 översikt	 över	 personuppgiftsbiträdets	
säkerhetsåtgärder.	 Mer	 detaljerad	 dokumentation	 kan	 göras	 tillgänglig	 för	
personuppgiftsansvarig	på	begäran.		
	
Personuppgiftsbiträdet	 ska	 införa	 och	 upprätthålla	 lämpliga	 tekniska	 och	 organisatoriska	
säkerhetsåtgärder	för	att	säkerställa	en	säkerhetsnivå	som	är	lämplig	för	den	aktuella	risken,	
inklusive	 genom	 att	 ta	 hänsyn	 till	 eventuella	molntjänster	 som	 personuppgiftsansvarig	 har	
tillgång	 till.	 Åtgärderna	 måste	 skydda	 personuppgifterna	 mot	 oavsiktlig	 eller	 olaglig	
förstöring,	 förlust,	 ändring,	 obehörigt	 röjande	 av	 eller	 tillgång	 till	 personuppgifter	 som	
överförs,	lagras	eller	på	annat	sätt	behandlas.		Personuppgiftsbiträdet	ska	när	dessa	åtgärder	
fastställs	 ta	 hänsyn	 till	 informationens	 och	 behandlingssystemens	 och	 tjänsternas	
konfidentialitet,	integritet,	tillgänglighet	och	motståndskraft.		

Vid	 behandling	 av	 personuppgifter	 ska	 lämpliga	 säkerhetsåtgärder	 bland	 annat	 inkludera	
följande:	

• 	pseudonymisering		och	kryptering	av	personuppgifter,	
• förmågan	 att	 fortlöpande	 säkerställa	 konfidentialitet,	 integritet,	 tillgänglighet	 och	

motståndskraft	hos	behandlingssystemen	och	-tjänsterna,	
• förmågan	att	återställa	tillgängligheten	och	tillgången	till	personuppgifter	i	rimlig	tid	

vid	en	fysisk	eller	teknisk	incident,	
• ett	förfarande	för	att	regelbundet	testa,	undersöka	och	utvärdera	effektiviteten	hos	

de	tekniska	och	organisatoriska	åtgärder	som	ska	säkerställa	behandlingens	säkerhet	
	

Den	 personuppgiftsansvarige	 och	 personuppgiftsbiträdet	 ska	 vidta	 åtgärder	 för	 att	
säkerställa	att	varje	fysisk	person	som	utför	arbete	under	den	personuppgiftsansvariges	eller	
personuppgiftsbiträdets	 överinseende,	 och	 som	 får	 tillgång	 till	 personuppgifter,	 endast	
behandlar	 dessa	 på	 instruktion	 från	 den	 personuppgiftsansvarige,	 om	 inte	 tillämplig	
dataskyddslagstiftning	eller	annan	lagstiftning	ålägger	honom	eller	henne	att	göra	det.	

b. Översikt	över	behandlingsaktiviteter	

Personuppgiftsbiträdet	 och,	 i	 förekommande	 fall,	 personuppgiftsbiträdets	 representant	 ska	
upprätta	och	underhålla	en	lista	över	alla	kategorier	av	behandlingsaktiviteter	som	utförs	för	
personuppgiftsansvarigs	räkning	och	som	innehåller	följande	uppgifter:		

a) namn	och	kontaktuppgifter	för	personuppgiftsansvarig	och	dataskyddsombudet,	
b) de	kategorier	av	behandling	som	utförs	för	personuppgiftsansvarigs	räkning,	
c) i	 förekommande	 fall,	 överföring	 av	 personuppgifter	 till	 ett	 land	 utanför	 EU/EES,	 inklusive	

identifiering	av	detta	tredje	land	och	dokumentation	om	lämpliga	skyddsåtgärder	vid	behov,	
d) om	möjligt,	en	allmän	beskrivning	av	de	tekniska	och	organisatoriska	säkerhetsåtgärder	som	

vidtas	
Listan	ska	uppdateras	i	enlighet	med	punkt	9	nedan.	Personuppgiftsbiträdet	ska	på	begäran	
göra	listan	tillgänglig	för	relevant	dataskyddsmyndighet.	
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c. Anmälan	om	personuppgiftsincident		
	
I	 händelse	 av	 att	 en	 personuppgiftsincident	 har	 äventyrat	 säkerheten	 eller	 sekretessen	 för	
personuppgifterna	ska	detta	rapporteras	till	den	kontaktpunkt	som	anges	 i	avsnitt	1	 i	detta	
avtal.	Ett	sådant	meddelande	ska	utan	onödigt	dröjsmål	skickas	ut,	inte	senare	än	72	timmar	
efter	att	personuppgiftsbiträdet	har	fått	vetskap	om	personuppgiftsincidenten.	
	
	
Meddelandet	ska	innehålla:	
	

• En	beskrivning	av	personuppgifterna	och,	när	så	är	möjligt,	de	kategorier	av	och	det	
antal	 registrerade	 som	 berörs	 samt	 de	 kategorier	 av	 och	 det	 ungefärliga	 antalet	
personuppgiftsposter	som	berörs	

• Namn	och	kontaktuppgifter	för	dataskyddsombudet	eller	andra	kontaktpersoner	
• En	beskrivning	av	de	sannolika	konsekvenserna	av	personuppgiftsincidenten	
• En	 beskrivning	 de	 åtgärder	 som	 vidtas	 eller	 föreslås	 för	 att	 åtgärda	

personuppgiftsincidenten	 och,	 när	 så	 är	 lämpligt,	 åtgärder	 för	 att	 mildra	 dess	
potentiella	negativa	effekter.	

Personuppgiftsansvarig	 ansvarar	 för	 att	 formellt	 informera	 dataskyddsmyndigheten	 om	 en	
relevant	 personuppgiftsincident	 och,	 där	 så	 är	 tillämpligt,	 de	 som	 berörs	 av	
personuppgiftsincidenten.		

d. Åtkomsthantering	och	utrustning			

Personuppgiftsbiträdet	ska	säkerställa	att	man	har	 tillräcklig	säkerhet	 för	 tjänsten,	 inklusive	
servrar,	 databaser	 och	 annan	 relevant	 utrustning	 och	 programvara,	 så	 att	 inga	 obehöriga	
personer	 kan	 få	 tillgång	 till	 personuppgifter.	 Detsamma	 gäller	 för	 eventuella	 utskrifter	 och	
andra	fysiska	handlingar.	

Personuppgiftsbiträdet	 ska	 dessutom	 ha	 ett	 system	 för	 säkerhetskontroll	 i	 enlighet	 med	
tillämplig	 dataskyddslagstiftning.	 Systemet	 ska	 omfatta	 –	 men	 inte	 vara	 begränsat	 till	 –	
rutiner	för:	

• Behandling	 av	 avvikelser	 som	 omfattar	 att	 informera	 vid	 felaktig	 användning	 av	
informationssystemet,	inklusive	säkerhetsincidenter	

• Säkerhetsgranskningar		
	

Personuppgiftsbiträdet	 ska	 fastställa	 och	 upprätthålla	 de	 säkerhetsåtgärder	 som	
riskbedömningar	av	säkerheten	och	tekniken	har	visat	att	det	finns	ett	behov	av.	

9. Uppdateringar	av	behandlingsaktiviteter	och	säkerhetsgranskningar	
	
Listan	över	behandlingsaktiviteter,	se	punkt	8b)	ovan,	ska	kontrolleras	och	uppdateras	minst	
en	gång	om	året	eller	efter	väsentliga	ändringar	i	behandlingsaktiviteterna.	
	
Personuppgiftsbiträdet	 ska	 regelbundet,	 minst	 en	 gång	 om	 året	 eller	 efter	 väsentliga	
ändringar	eller	avvikelser,	genomföra	säkerhetsgranskningar	av	system	och	allt	annat	som	är	
relevant	 för	 behandlingen	 av	 personuppgifter	 i	 enlighet	 med	 detta	 avtal.	
Säkerhetsgranskningen	 ska	 kontrollera	 att	 de	 tekniska,	 fysiska	 och	 organisatoriska	
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säkerhetsåtgärder	 som	 har	 inrättats	 följs	 och	 fungerar	 som	 planerat,	 samt	 identifiera	
potentiella	förbättringar.	
	
Resultatet	 av	 säkerhetsgranskningen	 ska	 dokumenteras	 och	 göras	 tillgängligt	 för	
personuppgiftsansvarig,	 bland	 annat	 för	 användning	 i	 personuppgiftsansvarigs	
säkerhetsgranskning.	

Personuppgiftsbiträdets	 system	 och	 processer	 kommer	 regelbundet	 att	 granskas	 och	
certifieras	 och	 eventuella	 tillämpliga	 certifieringar	 kommer	 att	 göras	 tillgängliga	 för	
personuppgiftsansvarig	på	begäran.	

Kostnader	 som	 uppstår	 till	 följd	 av	 särskilda	 granskningar	 som	 har	 begärts	 eller	 utförts	 av	
personuppgiftsansvarig	ska	betalas	av	personuppgiftsansvarig.	

10. Avtalets	löptid	

Avtalet	gäller	från	den	25	maj	2018	eller	från	den	dag	då	parterna	på	annat	sätt	avtalade	om	
dessa	villkor,	om	detta	datum	infaller	efter	den	25	maj	2018,	och	kommer	att	gälla	så	länge	
som	 abonnemangsavtalet	 är	 i	 kraft	 samt	 ersätter	 alla	 tidigare	 avtal	 om	 behandling	 av	
personuppgifter	mellan	parterna.	

Vid	 överträdelse	 av	 detta	 avtal	 eller	 tillämplig	 dataskyddslagstiftning	 kan	
personuppgiftsansvarig	 instruera	 personuppgiftsbiträdet	 att	 avbryta	 fortsatt	 behandling	 av	
personuppgifter.	

11. Återlämnande	och	radering	när	avtalet	upphör	

Vid	uppsägning	av	detta	avtal	 ska	personuppgiftsbiträdet	återlämna,	skriva	över,	 radera,	 se	
rutiner	för	radering	i	bilaga	2,	och/eller	förstöra	alla	dokument,	lagringsmedia	och	allt	annat	
som	innehåller	personuppgifter	som	omfattas	av	detta	avtal.	Detta	gäller	även	för	eventuella	
säkerhetskopior.	Personuppgiftsbiträdet	ska	skriftligen	dokumentera	att	en	sådan	åtgärd	har	
vidtagits	i	enlighet	med	detta	avtal	inom	en	rimlig	tid	efter	att	detta	avtal	har	upphört.		

Personuppgiftsansvarig	ska	stå	för	alla	kostnader	i	anslutning	till	att	denna	punkt	uppfylls,	om	
inte	annat	anges	i	abonnemangsavtalet.	

12. Lagval	och	laga	domstol	

Lagval	 och	 laga	 domstol	 regleras	 i	 abonnemangsavtalet	 eller	 på	 annat	 sätt	 som	 avtalats	
mellan	parterna	i	detta	avtal.	

***	

	
Avtalats	för	itslearnings	räkning	
(PERSONUPPGIFTSBITRÄDE) 

Avtalats	för	kunds	räkning	
(PERSONUPPGIFTSANSVARIG) 

	

Namn	på	enhet	inom	itslearning:		

________________________________ 

	

Namn	på	kundens	enhet:		

________________________________ 
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Namnteckning:__________________________		 Namnteckning:__________________________	 

Namn:	___________________________	 Namn:	___________________________	 

Titel:____________________________		 Titel:____________________________		

Datum:____________________________	 Datum:____________________________	 
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BILAGA	1	
	
Ärendet	och	information	om	de	personuppgifter	som	behandlas	
Syftet	med	behandlingen		 	
	
itslearning	behandlar	 i	egenskap	av	personuppgiftsbiträde	personuppgifter	som	mottas	via	tjänsten	
(dvs.	itslearnings	programvara,	SkoleIntra-	eller	Fronter-plattformarna),	på	webbtjänsten	för	kunden	
och	 applikationer	 från	 partners	 och	 på	 webbplatsen	 (http://www.itslearning.com),	 för	
personuppgiftsansvarigs	räkning	i	följande	syften:	
	

• Tillhandahålla	tjänsterna	i	enlighet	med	avtalet	om	behandling	av	personuppgifter	och	
abonnemangsavtalet	

• Tillhandahålla	grundläggande	och	teknisk	support	i	anslutning	till	tjänsterna	i	enlighet	med	
avtalet	om	behandling	av	personuppgifter	och	abonnemangsavtalet	

• Säker	säkerhetskopiering	av	personuppgiftsansvarigs	uppgifter		
• Personuppgiftsbiträdet	kan	samla	in	information	om	personuppgiftsansvarigs	användning	av	

tjänsten	för	interna	statistik-	och	faktureringsändamål	
	
Behandlingens	varaktighet		
	
Löptiden	 för	 abonnemangsavtalet	 plus	 perioden	 från	 det	 att	 avtalet	 upphört	 till	 dess	 att	 alla	
kunduppgifter	raderats	av	personuppgiftsbiträdet	i	enlighet	med	löptiden.	
	
Kategorier	av	personuppgifter	
	
Personuppgiftsbiträdet	behandlar	personuppgifter	som	överlämnas,	 lagras,	 importeras,	skickas	eller	
tas	 emot	 via	 tjänsten,	 av	 (eller	 under	 ledning	 av)	 personuppgiftsansvarig	 och	 dennes	 behöriga	
användare.	 	 Uppgifternas	 omfattning	 fastställs	 och	 kontrolleras	 av	 de	 registrerades	 eget	
gottfinnande.	Uppgifterna	omfattar	följande	kategorier:		
	

• Kontaktinformation	(namn,	e-post,	telefon,	adress,	användarnamn	etc.),		
• Kontaktuppgifter	till	föräldrar	eller	vårdnadshavare	
• Kommunikation	(meddelanden	mellan	användare,	diskussioner,	kommentarer	till	inlägg,	

meddelanden,	etc.)	
• Kursmaterial	
• Bedömningar,	bedömningsresultat	och	betyg	
• Kalenderposter	och	händelsedata	
• Dokument,	presentationer,	bilder,	läxor,	uppgifter,	etc.	

	
Registrerade	personer		
	
Personuppgiftsbiträdets	 behandling	 av	 personuppgifter	 via	 tjänsten	 för	 personuppgiftsansvarigs	
räkning	 kan	 inkludera,	 men	 är	 inte	 begränsat	 till,	 personuppgifter	 som	 rör	 följande	 kategorier	 av	
registrerade	personer:		
	

• kundens	anställda,	inklusive	lärare,	administratörer,	föreläsare,	mentorer	och	andra	
• kundens	övriga	anställda	och	entreprenörer	och	alla	andra	behöriga	användare	hos	kunden	

som	överför	personuppgifter	via	tjänsten,	inklusive	elever	och	föräldrar.	
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BILAGA	2	|	RUTINER	FÖR	RADERING		
	
Radering	av	uppgifter	när	avtalet	upphör	
	
Inom	sex	månader	från	det	att	avtalet	mellan	personuppgiftsansvarig	och	personuppgiftsbiträdet	har	
löpt	 ut	 kommer	 alla	 uppgifter	 som	 behandlas	 för	 personuppgiftsansvariges	 räkning	 att	 raderas	
permanent,	inklusive	säkerhetskopior.	
	
Lagringsmedia	som	tagits	ur	drift	och	policy	för	radering	
	
Lagringsmedia/diskar	 (inklusive	 hårddiskenheter	 (HDD),	 halvledardiskenheter	 (SSD),	 minnesstickor	
och	band)	 som	 innehåller	uppgifter	 kan	drabbas	av	prestandaproblem,	 fel	 eller	maskinvarufel	 som	
medför	att	de	tas	ur	drift.	Alla	lagringsmedia	som	tagits	ur	drift	omfattas	av	en	serie	processer	för	att	
förstöra	uppgifter	innan	de	kan	lämnar	personuppgiftsbiträdets	lokaler,	antingen	för	återanvändning	
eller	 förstöring,	 enligt	 ”Företagets	 policy	 –kassering	 av	 lagringsmedia”,	 för	 att	 säkerställa	 att	 alla	
uppgifter	 raderas	 och	 förstörs	 i	 sin	 helhet	 och	 på	 ett	 säkert	 sätt.	 Resultatet	 av	 raderingen	 loggas	
utifrån	serienumret	för	de	lagringsmedia	som	tagits	ur	drift.	
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BILAGA	3	|	SÄKERHETSÅTGÄRDER	

itslearning	har	 implementerat	de	säkerhetsåtgärder	som	anges	 i	denna	bilaga,	såväl	organisatoriska	
som	 tekniska	 åtgärder,	 i	 enlighet	med	branschstandarder.	 itslearning	 kan	 när	 som	helst	 uppdatera	
eller	ändra	dessa	säkerhetsåtgärder	under	förutsättning	att	sådana	uppdateringar	och	ändringar	inte	
leder	till	att	den	allmänna	säkerheten	för	tjänsterna	försämras.	Den	uppdaterade	versionen	finns	på	
https://itslearning.com/global/gdpr/securitymeasures/.		

Organisatoriska	åtgärder	

itslearnings	 ledningsgrupp	 har	 varit	 aktivt	 engagerad	 i	 att	 utveckla	 en	 informationssäkerhetskultur	
inom	 företaget	 genom	 ett	 fortlöpande	 program	 för	 att	 öka	 medvetenheten	 och	 har	 en	
ledningsstruktur	 på	 plats	 för	 att	 hantera	 införandet	 av	 informationssäkerhet	 i	 sina	 tjänster	 med	
tydliga	roller	och	ansvarsområden	inom	organisationen.	

Operativ	drift	

Det	 finns	 flera	 processer	 och	 policyer	 för	 bästa	 branschpraxis	 som	 syftar	 till	 att	 säkerställa	 största	
möjliga	 konfidentialitet,	 tillgänglighet	 och	 integritet	 för	 plattformen.	 Dessa	 policyer	 är	 uppbyggda	
kring	strikta	krav	inom	ett	antal	områden,	t.ex.:	

• Informationssäkerhet
• Säkerhet	i	värdmiljöer
• Åtkomst	för	tredje	part
• Kapacitetskontroll
• Ändringshantering
• Säkerhetskopiering	och	återställning
• Åtkomstkontroll
• Dokumentation
• Loggning	och	övervakning
• Incidenthantering
• Versionshantering

Säkerhetsteam	

itslearning	 har	 ett	 team	 med	 säkerhetsexperter	 som	 ansvarar	 för	 organisationens	 övergripande	
informationssäkerhet.	I	deras	roll	ingår	ansvar	för:	

• Samordning	av	säkerhetsrelaterade	uppgifter
• Säkra	företagets	miljö,	nätverk	och	utrustning
• Applikationens	säkerhet	(intern	penetrationstestning	och	applikationsgranskningar)
• Övervakning	och	loggning
• Process-	och	policyhantering	(katastrofåterställning,	hantering	av	riktning	etc)
• Utbildning	för	anställda	inom	informationssäkerhet
• Samordna	säkerhetsgranskningar	av	tredje	part	och	följa	upp	eventuell	resultat
• Granskningskod	för	potentiella	säkerhetsproblem.
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Roller	och	ansvarsområden	
	
Alla	anställda	har	tydliga	roller	inom	företaget	och	får	endast	tillgång	till	de	uppgifter	som	krävs	för	
deras	 specifika	 roll.	 Ett	begränsat	antal	 anställda	har	administrativ	 tillgång	 till	 vår	produktionsmiljö	
och	deras	rättigheter	är	starkt	reglerade	och	ses	över	med	jämna	mellanrum.	Alla	större	ändringar	av	
applikationen,	miljön	eller	maskinvaran	i	produktionsmiljön	kontrolleras	alltid	av	minst	två	personer.	
 
Personalsäkerhet	
	
All	 personal	 hos	 itslearning	måste	 underteckna	 ett	 strikt	 sekretessavtal.	 All	 personal	 är	 skyldig	 att	
följa	företagets	riktlinjer	om	konfidentialitet,	affärsetik	och	professionella	standarder.	Personal	som	
arbetar	 med	 att	 säkra,	 hantera	 och	 behandla	 kunduppgifter	 måste	 genomgå	 utbildning	 som	 är	
lämplig	för	deras	roll.		
 

Åtkomstkontroll	
	
Det	 finns	 stränga	 krav	 för	 anställda,	 inhyrda	 konsulter	 eller	 tredje	 part	 som	 begär	 åtkomst	 till	
itslearnings	 informationssystem.	 Åtkomstkontrollen	 styrs	 av	 ett	 verifieringssystem.	 Användaren	
måste:	
 

• Har	ledningens	godkännande	för	den	begärda	åtkomsten	
• Ha	starka	lösenord	som	följer	företagets	lösenordspolicy	
• Ändra	lösenordet	med	jämna	mellanrum	
• Dokumentera	att	den	begärda	åtkomsten	krävs	för	deras	specifika	roll/uppgift	
• Se	till	att	enheten	(dator,	surfplatta,	mobil)	som	används	är	tillräckligt	säkrad	och	låst	när	

användaren	är	frånvarande.	

itslearning	använder	automatisk	tillfällig	låsning	av	användarens	terminal	om	den	inte	används.	
	
Interna	 processer	 och	 policyer	 för	 uppgiftsåtkomst	 är	 utformade	 för	 att	 förhindra	 att	 obehöriga	
personer	och/eller	system	får	tillgång	till	system	som	används	för	att	behandla	personuppgifter.	Alla	
ändringar	i	uppgifterna	loggas	för	att	skapa	en	redovisningskedja	vad	avser	ansvar.	
 

Fysisk	säkerhet	
 

a. Datacenter	

itslearning	 driver	 alla	 sina	 kundtjänster	 från	 datacenter	 som	 är	 placerade	 på	 andra	 platser	 än	
huvudkontoret.	Åtkomsten	 till	 datacentren	är	 strikt	 kontrollerad	och	 skyddad	 för	att	minska	 risken	
för	obehörig	åtkomst,	brand,	översvämning	eller	andra	skador	på	den	fysiska	miljön.	Fysisk	åtkomst	
till	 datacentren	 är	 begränsad	 till	 ett	 litet	 antal	 anställda	 inom	 itslearning	 och/eller	 företagets	
leverantörer	 av	 värdtjänster.	 Strikta	 säkerhetstillstånd	 krävs	 och	 måste	 godkännas	 av	
säkerhetsledningen	innan	man	kan	komma	in	på	ett	datacenter.	
	
 

b. 	Kontorslokaler	
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itslearnings	 samtliga	kontorslokaler	är	 skyddade	genom	åtkomstkontroll.	 Endast	 inbjudna	besökare	
och	anställda	kan	komma	in	i	itslearnings	kontorslokaler.	Flera	åtgärder	har	vidtagits	för	att	undvika	
säkerhetsproblem	 på	 grund	 av	 stöld	 eller	 förlust	 av	 datorutrustning.	 Detta	 inkluderar	
säkerhetsriktlinjer	 och	 godtagbara	 användningspolicyer,	 verifieringssystem	 och	 kryptering	 av	
lagringsenheter	i	tillämpliga	fall.		
 
Tekniska	åtgärder	
	
Systemens	tillgänglighet	
	
itslearning	 har	 implementerat	 åtgärder	 som	 är	 branschstandard	 för	 att	 säkerställa	 att	
personuppgifter	skyddas	från	oavsiktlig	förstörelse	eller	förlust,	inklusive:		
 

• redundant	infrastruktur	(inklusive	fullständig	redundans	för	nätverk,	strömförsörjning,	
kylning,	databas,	server	och	lagring)	

• säkerhetskopior	lagras	på	en	alternativ	plats	och	kan	återställas	om	det	primära	systemet	
upphör	att	fungera.		

• Lämpligt	skydd	mot	överbelastning	
• Personal	i	tjänst	365/24/7	för	att	övervaka	och	felsöka	

Dataskydd	
	
itslearning	har	infört	en	serie	åtgärder	som	är	branschstandard	för	att	förhindra	att	personuppgifter	
läses,	 kopieras,	 ändras	 eller	 raderas	 av	 obehöriga	 parter	 under	 transport	 eller	 lagring.	 Detta	
genomförs	med	hjälp	av	olika	branschstandardåtgärder	inklusive:		
 

• Användning	av	brandväggar	i	flera	skikt,	VPN-nät	och	krypteringsteknik	för	att	skydda	
gateways	och	rörledningar	

• HTTPS-kryptering	(kallas	även	SSL-	eller	TLS-anslutning)	med	säkra	kryptonycklar	
• Fjärråtkomst	till	datacenter	skyddas	med	flera	lager	nätverkssäkerhet	
• Särskilt	känsliga	lagrade	kunduppgifter	skyddas	genom	kryptering	och/eller	hashing	

(pseudonymisering)	
• Alla	diskar	som	tas	ur	drift	genomgår	en	raderingsprocess	enligt	vår	”Policy	för	riskradering”	

och	diskens	serienummer	används	för	att	logga	att	den	tagits	ur	drift	
• Regelbundna	säkerhetsgranskningar	av	tredje	part	(minst	en	gång	per	år),	inklusive	

penetrationstestning,	som	görs	tillgängliga	för	kunderna	

Datacenter	
	
itslearning	använder	endast	toppmoderna	datacenter,	med	säkerhets-	och	övervakningsåtgärder	på	
plats	365/24/7.	Datacentren	är	inrymda	i	moderna	brandskyddade	lokaler	som	fordrar	åtkomst	med	
elektronisk	 kortnyckel	 och	 som	 har	 larm	 kopplade	 till	 säkerhetsverksamheten	 på	 platsen.	 Endast	
behöriga	anställda	och	entreprenörer	kan	be	att	få	tillgång	till	åtkomst	med	elektronisk	kortnyckel	till	
de	här	lokalerna.	
	
Systemutveckling		
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itslearnings	 plattform	 bygger	 på	 branschstandardteknik	 från	 välkända	 leverantörer,	 inklusive	
Microsoft,	Linux,	Dell,	Fujitsu,	Amazon,	CloudFlare,	F5	och	Cisco.	Systemen	uppdateras	regelbundet	
med	 den	 senaste	 versionen	 för	 att	 säkerställa	 att	 den	 senaste	 säkerhetsförbättringarna	 tillämpas.	
Plattformen	uppdateras	generellt	 flera	gånger	per	kvartal	och	korrigering	av	programfel	genomförs	
snabbt	utifrån	prioritet,	efter	stränga	kvalitetskontroller.	
	
itslearning	har	åtgärder	för	att	minimera	risken	för	att	införa	kod	på	sin	plattform	som	kan	försämra	
säkerheten	eller	integriteten	hos	kundtjänsterna	och	de	personuppgifter	som	behandlas.	Åtgärderna	
omfattar:	
	

• Regelbunden	utbildning	av	personal		
• Kodgranskning	av	säkerhetsarkitekter	
• Kvalitetsprocess	för	sträng	testning	av	ändringar	före	utrullning	

Säkerhet	vad	avser	underbiträden	
	
När	 underbiträden	 anlitas	 genomför	 itslearning	 en	 granskning	 av	 underbiträdets	 säkerhets-	 och	
sekretesspraxis	 i	 syfte	 att	 säkerställa	 att	 underbiträdet	 tillhandahåller	 en	 säkerhets-	 och	
sekretessnivå	 som	 är	 lämplig	 för	 deras	 tillgång	 till	 uppgifter	 och	 omfattningen	 för	 de	 tjänster	 de	
anlitats	 för	 att	 tillhandahålla.	 itslearning	 utför	 regelbundna	 säkerhetsgranskningar	 av	 befintliga	
underbiträdens	praxis	och	leverans.	
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