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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL    
 

1. Parter 

Agerus AB, org nr 556621-9332, nedan kallad ”Personuppgiftsbiträdet” och 
Licenstagaren, nedan kallad ”Personuppgiftsansvarig”. 

2.  Detta Personuppgiftsbiträdesavtal reglerar Personuppgiftsbiträdets behandling av 
personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsansvarig. Föremålet för behandlingen är 
att, genom Agerus plattform, systematiskt utveckla arbetsgruppens förutsättningar att 
prestera hållbart.  

 
De kategorier av registrerade personuppgifter som omfattas i detta 
personuppgiftsbiträdesavtal framgår av Agerus integritetspolicy. 

Personuppgiftsbiträdet, och personer som agerar för Personuppgiftsbiträdets räkning, 
ska endast behandla personuppgifter med sekretess och för ändamålet att uppfylla sina 
åtaganden i enlighet med de allmänna villkoren enligt Personuppgiftsansvarigs skriftliga 
instruktioner. 

3.  Personuppgiftsansvarig är medveten om och accepterar att Personuppgiftsbiträdet 
kommer anlita underentreprenörer för att uppfylla sina förpliktelser enligt 
Tjänsteavtalet, inkluderande även andra bolag inom samma koncern som 
Personuppgiftsbiträdet, och att, som en konsekvens därav, kommer personuppgifter på 
uppdrag av Personuppgiftsansvarig även behandlas av dessa Underbiträden.  
 
Om Personuppgiftsbiträdet anlitar ett underbiträde för behandling på den 
Personuppgiftsansvariges vägnar ska Underbiträdet, genom ett avtal åläggas samma 
skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i det här PUB-avtalet och kunna 
ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i GDPR.  
 
Vid planer på att ersätta eller anlita nya Underbiträden ska Personuppgiftsbiträdet 
informera den Personuppgiftsansvarige, så att den Personuppgiftsansvarige har 
möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. Sådan invändning ska göras 
skriftligen inom 30 dagar. 

  

4.  Personuppgiftsbiträdet ska: 
• säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit 

sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt, 
• vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt art. 32 

GDPR, 
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• hjälpa den Personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att den personuppgiftsansvarige kan fullgöra 
sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i 
enlighet med kapitel III GDPR, 

• bistå den Personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 
32–36 GDPR fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information 
som personuppgiftsbiträdet har att tillgå, 

• underrätta den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått 
vetskap om en personuppgiftsincident hos Personuppgiftsbiträdet eller 
Underbiträden, 

• radera eller återlämna alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige efter 
avtalsförhållandet har avslutats, och radera befintliga kopior såvida inte lagring av 
personuppgifterna krävs enligt lag, 

• ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att 
kraven på Personuppgiftsbiträdet enligt art. 28 GDPR har fullgjorts samt möjliggöra 
och bidra till granskningar och inbegripet inspektioner som genomförs av den 
Personuppgiftsansvarige eller av en annan revisor som bemyndigats av den 
Personuppgiftsansvarige. 

 
5. Behandlingens varaktighet löper parallellt med licenstagarens licensperiod, vilket 

regleras i Agerus licensrättigheter & allmänna villkor.  
 
 
 
 


