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Generelle vilkår – PABGC-RS19
For fornyelsestjenester leveret af CPA Global (Patrafee)
AB (PAB)

2. REGISTRERING AF FORNYELSESGEBYRER OG IP-
RETTIGHEDER

2.1 Nye IP-rettigheder skal registreres hos PAB af kunden eller
patentbureauet i overensstemmelse med de forretningsgange,
der til enhver tid anvendes af PAB. Tjenesten vil blive iværksat af
PAB for hver enkelt IP-rettighed, når der er sendt en bekræftelse
derpå fra PAB til kunden eller patentbureauet.

2.2 For de IP-rettigheder, hvor registrering allerede er bekræftet af PAB
før underskrift på aftalen om fornyelsestjenester, og hvis denne
tjeneste derfor tidligere er blevet leveret af PAB på vegne af
patentbureauet, vil den tjeneste, der skal leveres på vegne af
kunden i henhold til aftalen om fornyelsestjenester, blive
påbegyndt, når aftalen om fornyelsestjenester træder i kraft.

3. PAB'S FORPLIGTELSER

PAB forpligter sig til

i) at give kunden meddelelse om fremtidige
fornyelsesgebyrer i overensstemmelse med pkt. 7

ii) at betale alle fornyelsesgebyrer for IP-rettigheder,
medmindre disse er annulleret i overensstemmelse med
pkt. 3 iii)

iii) kun at annullere betaling af et fornyelsesgebyr, hvis enten

a) kunden eller patentbureauet giver en instruks derom på
den PAB-formular, der er beregnet dertil, eller via
webinterfacet senest to måneder før fornyelsesgebyrets
ordinære forfaldsdato, eller

b) kunden har valgt tjenesten "betalingsanmodning", og PAB
ikke har modtaget en betalingsanmodning senest 30 dage før
fornyelsesgebyrets ordinære forfaldsdato

iv) at give kunden adgang (hurtigst muligt) til webinterfacet,
hvor PAB vil tilvejebringe oplysninger på internettet som
særskilt beskrevet, om IP-rettighederne, fornyelsesgebyrer
og betalte fornyelsesgebyrer

v) at levere de yderligere tjenester, der er fastlagt i aftalen
om fornyelsestjenester.

De tjenester, der leveres af PAB eller en underleverandør til
PAB, vil blive leveret i henhold til professionelle standarder
og med den omhu og dygtighed, der kan forventes af en
ekspert inden for det pågældende område.

4. KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden forpligter sig til at foretage betaling til PAB

i) senest 30 dage efter udstedelse af en faktura fra PAB i
overensstemmelse med pkt. 9, betaling for tjenesterne
samt eventuelle øvrige omkostninger, der måtte være
afholdt af PAB, herunder, men ikke begrænset til,
fornyelsesgebyret, og

ii) en rente på 12 % p.a. på forfaldne og ubetalte beløb, der
skyldes PAB i henhold til pkt. 4 i).

5. ERSTATNINGSANSVAR

5.1 PAB accepterer – med den begrænsning, der er anført i pkt. 5.2
nedenfor – at skadesløsholde kunden for alle former for tab, skade
og udgifter, uanset art og karakter, direkte og indirekte, som
kunden måtte lide som følge af en uagtsom handling eller
undladelse fra PAB's side i forhold til levering af tjenesterne, eller

DEFINITIONER

iv) "yderligere" Enhver tjeneste leveret af PAB, som ikke er
"tjenester en del af tjenesten

v) "kunde" Den person, virksomhed eller
organisation, der er anført som kunden i
aftalen om fornyelsestjenester

vi) "IP-rettigheder" Patenter, patentansøgninger,
varemærker, beskyttelse af design,
brugsmodeller eller domænenavne, som
er registreret hos PAB af kunden eller
patentbureauet på vegne af kunden

Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige

PAB eller kunden i ental, PAB og
kunden i flertal

Et patentbureau, der bruges af kunden i
forbindelse med en IP-rettighed, der er
omfattet af aftalen om
fornyelsestjenester

PAB's tillægsydelse, hvor der ikke skal
betales et fornyelsesgebyr for en IP-
rettighed uden forudgående anmodning
derom fra kunden eller patentbureauet

iv) de
"nordiske lande"

i) "part" eller
"parterne"

ii) "patent-
bureau"

iii) "betalings-
anmodning"

viii) "PAB" Den virksomhed, der er anført i
aftalen om fornyelsestjenester, som
"tjenesteleverandøren"

ix) "PAB-
koncernen"

vii) "fornyelses-
gebyr" eller
"fornyelses-
gebyrer"

PAB, ejerne af PAB eller et
datterselskab til PAB

Fornyelsesgebyrer for patenter,
patentansøgninger, varemærker,
beskyttelse af design, brugsmodeller

xi) "tjeneste" PAB's tjeneste til kunden i henhold til
aftalens omfang

Aftalen mellem PAB og kunden
vedrørende PAB's levering af tjenesten,
som disse generelle vilkår udgør en del
af

PAB's værktøj til præsentation af
oplysninger om IP-rettigheder,
fornyelsesgebyrer og betalte
fornyelsesgebyrer på internettet

xii) "aftale eller
aftale om
fornyelses-
tjenester"

i) "webinter-
face"

1. ØVRIGE AFTALER

Vilkårene og betingelserne i aftalen om fornyelsestjenester vil
erstatte alle vilkår og betingelser, der er anført i enhver aftale
mellem patentbureauet og PAB eller mellem patentbureauet og
kunden, hvad angår fornyelse af IP-rettighederne.
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PAB's misligholdelse af en hvilken som helst del af aftalen
om fornyelsestjenester, herunder dens bilag.

5.2 PAB's erstatningsansvar over for kunden i henhold til aftalen om
fornyelsestjenester, herunder, men ikke begrænset til,
erstatningsansvar i overensstemmelse med pkt. 5.1 ovenfor, skal
være begrænset til et beløb på 500.000 for hver enkelt IP-
rettighed.

5.3 Et eventuelt krav mod PAB i henhold til nærværende pkt. 5 skal
fremsættes skriftligt straks efter, at kunden er blevet bekendt med
de omstændigheder, der giver anledning til kravet. I modsat fald vil
kravet blive afvist. Der kan under ingen omstændigheder
fremsættes et krav mere end to år efter fornyelsesgebyrets
ordinære forfaldsdato.

6. UNDERLEVERANDØRER

PAB vil udlicitere hele eller dele af leveringen af tjenesterne til
andre virksomheder i PAB-koncernen. PAB, eller en
underleverandør i PAB-koncernen, er også berettiget til at bruge
tredjeparter til dele af tjenesterne. PAB vil dog til enhver tid forblive
fuldt ansvarlig for, at tjenesterne fungerer som beskrevet i aftalen
om fornyelsestjenester, inkl. dens bilag.

7. RAPPORTER OG INFORMATION

7.1 En gang årligt vil PAB sende kunden en rapport om alle de
fornyelsesgebyrer, der forfalder til betaling i løbet af det næste
kalenderår. Rapporten skal angive den IP-rettighed,
fornyelsesgebyret vedrører, fornyelsesgebyrets forfaldsdato, det
foreløbige beløb for fornyelsesgebyret og den sidste dag for kunden
til at give meddelelse til PAB, hvis betalingen skal annulleres.
Kunden kan [som en yderligere tjeneste og mod ekstra betaling] få
tilsendt disse meddelelser oftere.

7.2 PAB forpligter sig til at informere kunden eller patentbureauet om
alle øvrige væsentlige oplysninger, som PAB har modtaget fra
registreringsmyndigheder eller andre tredjeparter vedrørende IP-
rettigheden.

7.3 Kunden forpligter sig til at informere PAB om alle væsentlige
oplysninger vedrørende IP-rettighederne eller kunden selv.

8. TAKSTER OG YDERLIGERE TJENESTER

8.1 De takster, der er anført i aftalen om fornyelsestjenester, er
gældende indtil 30. juni i det år, der er anført i aftalen om
fornyelsestjenester. Taksterne vil efterfølgende blive ændret årligt
med udgangspunkt i ændringerne af det generelle svenske
prisindeks (tjänsteprisindex TPI) pr. 1. januar det samme år
sammenlignet med 1. januar året før. Uanset foranstående kan
PAB en gang årligt foretage øvrige justeringer af taksterne.
Sådanne justeringer skal derefter meddeles til kunden senest 15.
februar og vil være gældende fra 1. juli samme år.

8.2 Ordinære takster

PAB's pris for de tjenester, der er beskrevet i pkt. 3, er anført i
aftalen om fornyelsestjenester. Det beløb, der er anført i aftalen
om fornyelsestjenester, er den ordinære pris for hvert enkelt
fornyelsesgebyr, som betales af PAB, til modtagere i de nordiske
lande.

8.3 Yderligere omkostninger

For betalinger af fornyelsesgebyrer til modtagere uden for de
nordiske lande vil PAB opkræve et yderligere servicegebyr, der
afhænger af IP-rettigheden og i hvilket land, fornyelsesgebyret
skal betales. PAB og kunden kan også til enhver tid aftale andre
yderligere tjenester, der skal leveres af PAB. For sådanne
yderligere tjenester vil PAB opkræve ekstra betaling.

8.4 Betalingsanmodning

Kunden kan vælge af instruere PAB om ikke at betale
fornyelsesgebyrer uden forudgående instruks fra kunden
("betalingsanmodning"). Hvis kunden vælger løsningen med
betalingsanmodning ved at give PAB specifikke instrukser derom,
vil overvågningen af fornyelsesgebyrer, meddelelse til kunden om,
at fornyelsesgebyrer forfalder til betaling, og PAB's betaling af
fornyelsesgebyrerne blive foretaget i overensstemmelse med
PAB's forretningsgange for en sådanne tjeneste. PAB vil opkræve
kunden et yderligere servicegebyr for denne
betalingsanmodningstjeneste. Dette yderligere gebyr er et ekstra
gebyr, der tillægges hvert enkelt fornyelsesgebyr, der betales.

8.5 Omkostninger

Ud over de sædvanlige og yderligere omkostninger vil PAB
opkræve kunden for alle eksterne omkostninger, der knytter sig

til betaling af fornyelsesgebyret, f.eks. det officielle gebyr eller
lokale omkostninger der afholdes til betaling i visse lande.
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9. BETALINGER

Fakturaen udstedt af PAB til kunden for ordinære gebyrer,
yderligere omkostninger og omkostninger til fornyelsesgebyr
udstedes to måneder før den måned, i hvilken fornyelsesgebyret
forfalder. Hvis kunden har valgt betalingsanmodning, vil fakturaen
blive udstedt efter modtagelse af betalingsanmodningen fra
kunden.

10. AFREGISTRERING AF IP-RETTIGHEDER

En IP-rettighed afregistreres i PAB's overvågningssystem, hvis:

iii) kunden eller patentbureauet fremsætter en anmodning om
at annullere betalingen af et fornyelsesgebyr straks efter
modtagelse af en sådan anmodning, eller hvis

iv) kunden har valgt betalingsanmodning, og en
betalingsanmodning ikke er modtaget ved udløbet af fristen,
på dagen efter fristens sidste dag.

Hvis en IP-rettighed afregistreres i PAB's overvågningssystem,
vil PAB's forpligtelse om at levere tjenesten eller en del deraf
omgående ophøre, for så vidt angår den afregistrerede IP-
rettighed.

11. SKATTER OG AFGIFTER

11.1 Alle oplyste priser er nettopriser ekskl. moms og alle øvrige
udenlandske, føderale, statslige, lokale, kommunale eller øvrige
myndighedspålagte skatter, afgifter, gebyrer eller toldbeløb, der
opstår som følge af eller i forbindelse med transaktioner, der
gennemføres i henhold til nærværende aftale. Alle sådanne skatter
og afgifter osv. skal være kundens økonomiske ansvar.

11.2 Kunden skal betale al pålagt moms og alle øvrige skatter, der
pålægges af en godkendt skattemyndighed, for så vidt angår de
tjenester, der leveres i henhold til nærværende aftale, eller enhver
transaktion, der knytter sig hertil, i hvert enkelt land, hvor
tjenesterne leveres, eller hvor de transaktioner, der gennemføres i
henhold til nærværende aftale, i øvrigt er afgiftspligtige.

12. FORTROLIGHED

12.1 PAB forpligter sig til ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra
kunden over for nogen tredjepart at fremlægge oplysninger eller
viden om de IP-rettigheder, der er registreret hos PAB som følge af
nærværende aftale, og som ikke tidligere var tilgængelige for PAB,
eller som er blevet eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på
anden måde end ved misligholdelse af nærværende aftale. Andre
virksomheder i PAB-koncernen vil ikke blive anset for at være en
tredjepart, ligesom andre underleverandører, som PAB gør brug af
til at levere en del af tjenesten, eller et patentbureau, som kunden
bruger til at håndtere IP-rettigheder, heller ikke vil blive anset for at
være tredjeparter.

12.2 Kunden er enig i PAB's og PAB-koncernens procedure for
fremlæggelse af oplysninger vedrørende fornyelsesgebyrer til
kunden på internettet som beskrevet i pkt. 3 iv og de særskilte
oplysninger på webinterfacet.

13. AFTALENS LØBETID

Aftalen om fornyelsestjenester træder i kraft på den dato, den er
underskrevet af begge parter. Begge parter skal være berettiget til
at opsige aftalen om fornyelsestjenester den 30. juni i det år, der er
anført i aftalen om fornyelsestjenester, ved at give den anden part
skriftlig meddelelse derom senest fire måneder i forvejen. Hvis den
ikke opsiges som ovenfor anført, vil aftalen om fornyelsestjenester
fortsætte efter den oprindelige periode i efterfølgende perioder på
et år, indtil den opsiges ved udgangen af en sådan periode, ved at
en part giver den anden part skriftlig meddelelse derom senest fire
måneder i forvejen. Udgangen af den dag, hvor nærværende aftale
opsiges, kaldes i det følgende "opsigelsesdatoen". En opsigelse
skal overbringes skriftligt med anbefalet post til den anden part til
den adresse, der er anført i, eller i overensstemmelse med, aftalen
om fornyelsestjenester. En opsigelse skal anses for at være
overbragt på den dato, hvor et anbefalet brev anses for at være
nået frem til den anden part i overensstemmelse med pkt. 17.

14. FØRTIDIG OPSIGELSE AF AFTALEN

Begge parter kan opsige aftalen om fornyelsestjenester med
forudgående begrundet skriftligt varsel. Der anses for at eksistere
en lovlig grund til opsigelsen, hvis

Den anden part er i væsentlig misligholdelse af et eller flere vilkår i
aftalen om fornyelsestjenester og ikke afhjælper en sådan
misligholdelse inden for en frist, der fastlægges i en skriftlig
meddelelse, på mindst 10 arbejdsdage. Hvis kunden undlader at
betale en faktura
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fra PAB, anses dette for at udgøre en væsentlig
misligholdelse af aftalen om fornyelsestjenester.

Den anden parts økonomiske situation forringes på en sådan
måde, at et tilfredsstillende samarbejde ikke længere kan
forventes, eller

Den anden part ophører med at drive virksomhed eller indgiver
anmodning om eller bliver genstand for insolvensbehandling.

Hvis aftalen om fornyelsestjenester opsiges i overensstemmelse
med dette pkt. 14, vil opsigelsesdatoen være ved ophøret af den
sidste dag i den kalendermåned, hvor den begrundede
opsigelse blev leveret. En opsigelse skal anses for at være
leveret på den dato, hvor et anbefalet brev er nået frem til den
anden part i overensstemmelse med pkt. 17.

15. VIRKNINGER AF OPHØR AF AFTALEN

15.1 Ved ophør af aftalen om fornyelsestjenester vil alle tjenester
øjeblikket ophøre. Fornyelsesgebyrer, der forfalder til betaling
efter opsigelsesdatoen, betales derfor ikke af PAB, uanset om
PAB måtte have orienteret kunden om fornyelsesgebyret. I
tilfælde af en betalingsanmodning vil det samme gælde for
fornyelsesgebyrer med sædvanlig forfaldsdato før
opsigelsesdatoen, hvis PAB ikke har modtaget en
betalingsanmodning før opsigelsesdatoen.

15.2 Kundens forpligtelse om at betale fakturaer fra PAB vedrørende
gebyrer eller betaling for tjenester leveret før opsigelsesdatoen
vil ikke ophøre ved opsigelse af aftalen om fornyelsestjenester,
ligesom PAB's fortrolighedsforpligtelse heller ikke ophører.

16. OVERDRAGELSE AF AFTALEN

Ingen af parterne er berettiget til at overdrage, overføre eller
pantsætte nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold
til aftalen om fornyelsestjenester uden forudgående skriftligt
samtykke fra den anden part. PAB har dog ret til at overdrage
aftalen eller videreoverføre alle eller dele af sine forpligtelser i
henhold til aftalen om fornyelsestjenester til en anden
virksomhed i PAB-koncernen.

17. MEDDELELSER

Alle meddelelser i henhold til aftalen om fornyelsestjenester
skal sendes til den adresse, der er anført i starten af aftalen
om fornyelsestjenester, eller en adresse, der efterfølgende
meddeles skriftligt til den anden part på den pågældende

adresse. Alle meddelelser skal sendes med almindelig post,
medmindre andet er anført i aftalen om fornyelsestjenester
eller nærværende generelle vilkår. En meddelelse sendt med
almindelig post eller anbefalet post skal anses for at være nået
frem til den anden part fem dage efter den dag, hvor
meddelelsen blev sendt.

18. DATABESKYTTELSE
Begge parter skal til enhver tid overholde deres respektive

forpligtelser i henhold til al relevant databeskyttelseslovgivning,

hvad angår alle personoplysninger, der indsamles eller

behandles som led i opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold

til nærværende aftale. De yderligere

databeskyttelsesbestemmelser i bilag 1 skal gælde, hvis (i) en

af parterne er baseret i Den Europæiske Union (EU) eller Det

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller (ii)

EU-lovgivning finder anvendelse på en part i medfør af

international offentlig ret, eller (iii) levering af tjenesterne i

henhold til en ordre er til fysiske personer, som er baseret i EU

eller EØS.

19. VILKÅRENES INDBYRDES UAFHÆNGIGHED

Hvis en bestemmelse i nærværende aftale om
fornyelsestjenester eller en del deraf i et hvilket som helst
omfang er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal
den resterende del af aftalen om fornyelsestjenester fortsætte
med fuld virkning og gyldighed.

20. LOVVALG OG TVISTLØSNING

20.1 Aftalen om fornyelsestjenester skal være omfattet af og
fortolkes i overensstemmelse med svensk lov.

20.2 Alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med nærværende
aftale om fornyelsestjenester, skal afgøres endeligt ved voldgift i
henhold til Det Svenske Handelskammers regler om voldgift af
en eller flere voldgiftsdommere i overensstemmelse med disse
regler.

Værnetinget for voldgiftssagen er i Stockholm,

Sverige. Voldgiftsrettens sprog skal være engelsk.
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BILAG 1

DATABESKYTTELSESBILAG

1.1 I nærværende aftale skal følgende ord og udtryk have følgende
betydninger:

1.1.1 Gældende databeskyttelseslovgivning betyder alle

nationale, internationale og lokale love, bestemmelser og

regler fra enhver stat, ethvert organ eller enhver myndighed,

der vedrører databeskyttelse og fortrolighed, og som er

gældende for PAB eller kunden, herunder, men ikke

begrænset til, den generelle databeskyttelsesforordning

(EU-forordning nr. 2016/679), (GDPR).

1.1.2 Registreret betyder en fysisk person, som kan identificeres,

direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til en

identifikator.

1.1.3 Personoplysninger betyder alle oplysninger, der vedrører

en registreret, som f.eks. navn, et identifikationsnummer,

lokationsoplysninger, en onlineidentifikator eller en eller

flere faktorer, der henviser til den pågældende fysiske

persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale,

økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.1.4 Underdatabehandler betyder enhver databehandler, der

antages af PAB (eller af en af vores øvrige

underdatabehandlere), som accepterer at modtage

personoplysninger fra os (eller fra en anden af vores øvrige

underdatabehandlere), som alene er beregnet til

behandlingsaktiviteter, der skal udføres på dine vegne.

1.2 Hvis vi behandler personoplysninger på dine vegne, når vi
opfylder vores forpligtelser i henhold til aftalen, accepterer du,
at hensigten er, at du skal være dataansvarlig og vi skal være
databehandler, for så vidt angår gældende
databeskyttelseslovgivning. For at undgå tvivl accepterer du, at
vi også behandler personoplysninger til visse interne formål,
som f.eks. risikostyring og kvalitetsvurderinger, intern
regnskabsaflæggelse, informationsteknologi og øvrige
administrative supporttjenester. I de tilfælde, hvor vi behandler
personoplysninger til vores egne interne formål, fungerer vi som
dataansvarlig og ikke databehandler.

1.3 Genstanden for, varigheden af, karakteren af og formålet med
behandlingen er anført i nærværende aftale og bilagene. Den
type af personoplysninger, vi behandler, skal have en lav risiko,
(som ikke er en særlig kategori af) personoplysninger
vedrørende registrerede, der er nødvendige for at leve op til de
administrationstjenester vedrørende IP-rettigheder, der er
anført i nærværende aftale.

1.4 I de tilfælde, hvor vi fungerer som din databehandler:

i. Anerkender og accepterer du, at personoplysningerne kan
blive overført til eller opbevaret i et land uden for EØS med
henblik på, at vi skal levere tjenesterne og opfylde vores
øvrige forpligtelser i henhold til aftalen. Sådanne overførsler
vil finde sted i overensstemmelse med gældende
databeskyttelseslovgivning.

ii. Du erklærer, at du er berettiget til at overdrage
personoplysningerne til os, således at vi lovligt kan bruge,
behandle og overdrage personoplysningerne i

overensstemmelse med aftalen på dine vegne og som
instrueret.

iii. Du skal sikre, at alle relevante registrerede og tredjeparter
er blevet informeret om og, hvis det er relevant, har givet
deres samtykke til en sådan brug, behandling og
overdragelse i henhold til al gældende
databeskyttelseslovgivning.

iv. Vi behandler personoplysningerne i overensstemmelse med
vilkårene i nærværende aftale og alle lovlige,
dokumenterede tydelige instrukser, som du til enhver tid
med rimelighed giver os.

v. Vi vil iværksætte både passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling af
personoplysningerne og mod hændeligt tab, tilintetgørelse
eller beskadigelse.

vi. Vi vil sikre, at personer hos PAB, som er bemyndiget til at
behandle personoplysningerne på dine vegne, forpligter sig
til fortrolighed eller er omfattet af en passende
fortrolighedsforpligtelse.

vii. Du skal give os generel bemyndigelse til at antage en
underdatabehandler til at behandle personoplysninger som
en del af tjenesterne. En oversigt over underdatabehandlere
findes i denne oversigt, www.cpaglobal.com/trust-centre,
som løbende opdateres med eventuelle ændringer
vedrørende tilføjelse eller udskiftning af
underdatabehandlere, hvormed du får mulighed for at gøre
indsigelse mod sådanne ændringer.

viii. Når vi antager en anden databehandler til at udføre særlige
behandlingsaktiviteter på dine vegne, vil de samme eller i
væsentlighed tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som
dem, der gælder i forholdet mellem os, blive pålagt den
pågældende underdatabehandler i henhold til en kontrakt.

ix. Vi informerer dig, hvis vi modtager en henvendelse fra en
registreret, som ønsker at håndhæve sine rettigheder
vedrørende personoplysninger, herunder, men ikke
begrænset til, anmodninger om adgang, berigtigelse,
sletning, begrænsning af behandling, portabilitet og
indsigelser mod behandling baseret på automatisk
beslutningstagning, og vi vil samarbejde med dig for at give
dig mulighed for at besvare sådanne henvendelser.

x. Vi informerer dig, så hurtigt det er praktisk muligt og uden
unødig forsinkelse, hvis vi bliver bekendt med et brud på
persondataoplysningerne, som defineret i gældende
databeskyttelseslovgivning, hvad angår personoplysninger,
der behandles som en del af tjenesterne.

xi. Vi vil hjælpe dig med at overholde krav vedrørende
meddelelse om brud på personoplysninger til en
tilsynsmyndighed, kommunikation vedrørende brud på
personoplysninger til registrerede, konsekvensanalyser af
databeskyttelse og forudgående høring med en
tilsynsmyndighed, under hensyntagen til karakteren af
behandlingen og de oplysninger, vi har til vores rådighed.

xii. På din skriftlige anmodning vil vi slette eller returnere alle
personoplysninger til dig efter afslutning af de leverancer,
der vedrører behandling, og slette eksisterende kopier fra
vores fortegnelser, medmindre en relevant juridisk,



v.2.6

lovgivningsmæssig eller sædvanlig forretningspraksis
kræver opbevaring af personoplysningerne.

xiii. Vi stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise
overholdelse af kravene vedrørende databeskyttelse i
nærværende bilag 1, til rådighed for dig, og giver mulighed
for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der
foretages af dig eller en anden revisor, som er bemyndiget
af dig. Sådanne revisioner, herunder inspektioner, skal
begrænses til én pr. år og skal udføres med mindst 30
arbejdsdages forudgående skriftligt varsel.

xiv. Du skal sikre, at enhver revision, herunder inspektion, der
foretages i henhold til nærværende bilag 1, ikke vil forstyrre
vores forretning, udføres i arbejdstiden, ikke griber ind i
vores øvrige kunders interesser og ikke overstiger en
periode på to på hinanden følgende arbejdsdage.

xv. Ved udførelse af en revision i henhold til nærværende bilag
1 vil du (eller din revisor) overholde de
fortrolighedsforpligtelser, der er anført i nærværende aftale,

samt vores til enhver tid gældende sundheds- og
sikkerhedspolitikker.

1.5 Hvis vi kan dokumentere overholdelse af de forpligtelser, der er
anført i nærværende bilag 1, ved at følge et godkendt etisk
regelsæt, ved at indhente en godkendt certificering eller ved at
udlevere en revisionsrapport udarbejdet af en uafhængig
tredjepart (forudsat at du overholder relevante
fortrolighedsforpligtelser som anført i nærværende aftale og ikke
bruger en sådan revisionsrapport til andre formål), indvilliger du
i ikke at foretage en revision i henhold til nærværende bilag 1.

1.6 Bortset fra bøder, der pålægges af en
databeskyttelsesmyndighed i henhold til gældende
databeskyttelseslovgivning, skal du friholde os for
erstatningskrav eller retsforfølgning, der iværksættes over for
os, ved fuldt ud at handle i henhold til dine instrukser, og som
gør gældende eller nedlægger påstand om, at vores behandling
af personoplysninger som databehandler for dig krænker en
registrerets rettigheder i henhold til en gældende
databeskyttelseslovgivning.


