Der er mellem
Kunden
og
KvægXperten
CVR-nr.: 38368206
Resenvej85
7800 Skive
(herefter benævnt "Leverandøren")
indgået følgende
DATABEHANDLERAFTALE ("Aftalen")
om Leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.
I det følgende vil de hver for sig også blive kaldt "Part" og tilsammen "Parterne"
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Generelt

1.1

Aftalen vedrører Leverandørens forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav, som
fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april
2016 (herefter Databeskyttelsesforordningen).

1.2

Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god da
tabehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling
af personoplysninger.
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Aftalens omfang

2.1

Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Ap
pendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.
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9.2

Hver Part kan opsige Aftalen med 3 måneders skriftlig varsel.

9.3

Uanset Aftalens formelle aftaleperiode skal Aftalen vedblive at gælde, så længe
Leverandøren behandler de personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for.

9.4

I tilfælde af ophør af Aftalen, uanset det juridiske grundlag herfor, skal Leverandø
ren yde de fornødne overgangstjenesteydelser til Kunden. Leverandøren er for
pligtet til loyalt og hurtigst muligt at medvirke til, at databehandlingen overgår til en
anden leverandør eller tilbageføres til Kunden.

9.5

Leverandørens behandling af personoplysningerne er ikke tidsbegrænset. Leve
randøren opbevarer som udgangspunkt kundens oplysninger i 5 år regnet for kun
deforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde,
hvor leverandøren er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige pe
riode eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at leverandøren er forpligtet til at
opbevare oplysningerne i en længere periode. Leverandøren skal straks efter an
modning fra Kunden overføre eller slette personoplysninger, som Leverandøren
behandler for Kunden, medmindre EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat
foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

9.6

Leverandøren er under ingen omstændigheder berettiget til at betinge den fulde
og ubegrænsede efterlevelse af Kundens instrukser af Kundens betaling af ude
stående fakturaer mv., og Leverandøren har ingen tilbageholdsret i personoplys
ningerne.
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Forrang

10.1

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Aftalen og bestemmel
serne i andre skriftlige eller mundtlige aftaler indgået mellem Parterne, skal be
stemmelserne i Aftalen have forrang. Bestemmelserne i punkt 3 og 4 finder dog
ikke anvendelse i det omfang, der er fastsat strengere forpligtelser for Leverandø
ren ved anden aftale mellem Partnerne. Herudover finder Aftalen ikke anvendelse,
i det omfang der er fastsat strengere forpligtelser for Leverandøren og/eller under
leverandører ved brug af Kommissionens standardkontrakter til overførsel af per
sonoplysninger til tredjelande.

10.2

Der er ved Aftalen ikke taget stilling til Kundens honorering af Leverandøren for
Leverandørens ydelser i medfør af Aftalen, lige som nærværende aftale ikke regu
lerer erstatnings og forsikringsspørgsmål.

På vegne af Leverandøren:
Dato:
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APPENDIKS 2
PenneoApS
CVR nr. 35633766
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
CVR nr.: 25529529
Agre Food Park 15
DK- 8200Aarhus N
DISC NordicApS
CVR nr.: 38486020
Oldenburg Alle 7, st.
2630 Taastrup
Unik System DesignA/S
CVR nr.: 17512692
Boulevarden 19E
7100 Vejle
Net IP
CVR nr.: 25242947
Jegstrupvej 2C
7800 Skive
TDC A/S
CVR nr.: 14773908
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Lessor A/S
CVR nr.: 24240010
Gydevang 46
3450Allerød
IBM DanmarkApS
CVR nr.: 65305216
Nymøllevej 91
2800 Kgs. Lyngby
Landbo Limfjord
CVR nr.: 26243076
Resenvej 85
7800 Skive
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