
Bilaga till Allmänna villkor – Personuppgiftsbiträdesavtal 

 

AVTALSPARTER 

Personuppgiftsansvarig: Varje kund som anlitar eller köper in tjänster av Borné Consulting AB eller 

Borné IT Services AB. 

Personuppgiftsbiträde: Borné Consulting AB med organisationsnummer 556852-7765 samt  

Borné IT Services AB med organisationsnummer 556921-8380, bägge etablerade i Sverige.  

Vår kontaktperson för allmänna frågor om avtalet är Anders Borné. 

 

DEFINITONER 

Personuppgifter 
 
 
Behandling av personuppgifter 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 
en fysisk  person som är i livet. 
 
Åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det 
sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, 
organisering, lagring, bearbetning eller ändring, inhämtande 
eller användning. 
 

Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av 
personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträde Den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. 

Tredje land En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

SYFTE 

Syftet med detta personuppgiftsbiträdesavtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av 

personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning, enbart sker i enlighet med den 

Personuppgiftsansvariges överenskomna instruktioner,  i överensstämmelse med detta biträdesavtal 

och i övrigt enligt de krav som framgår av 30 § personuppgiftslagen (1998:204) samt, vid dess 

ikraftträdande, artikel 28 i Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 

2016/679). 

 

  



INSTRUKTIONER OCH ANSVAR 

 

Personuppgiftsansvarigs ansvar 

 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att efterleva personuppgiftslagen samt, vid dess ikraftträdande, 

Dataskyddsförordningen, avseende personuppgiftsbehandling och anlitande av biträde. 

Personuppgiftsansvarig har rätt att styra Personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling och ska 

härvid meddela de dokumenterade instruktioner som behövs för Personuppgiftsbiträdets behandling. 

 

Personuppgiftsbiträdets ansvar och åtaganden 

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning vid 

personuppgiftsbehandlingen. 

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet 

med den Personuppgiftsansvariges instruktioner. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla 

personuppgifterna för egna ändamål. 

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifterna till tredje land annat än efter 

Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att 

endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till 

uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om 

personuppgiftsbehandlingen till tredje part annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade 

skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag. 

För det fall myndighet eller annan tredje part begär ut information från Personuppgiftsbiträdet som 

rör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan 

framställan till Personuppgiftsansvarig.  

 

SÄKERHET 

Personuppgiftsbiträdets säkerhetsåtgärder ska åstadkomma den skyddsnivå som följer av tillämplig 

lag samt, vid dess ikraftträdande, Dataskyddsförordningen och som i övrigt är lämplig med beaktande 

av tekniska möjligheter, kostnad för genomförande, särskilda risker med behandlingen och i vilken 

utsträckning de behandlade personuppgifterna är, eller sannolikt kan uppfattas som, känsliga.     

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs på ett sätt som i övrigt 

säkerställer adekvat informationssäkerhet.   

Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar 

för och som behandlar eller har åtkomst till personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt 

sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med 

instruktioner från Personuppgiftsansvarig.   

Personuppgiftsbiträdets tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas med beaktande av 

den senaste utvecklingen, genomförandekostnader, personuppgiftsbehandlingens art, omfattning, 

sammanhang och ändamål, inkluderat risker för fysiska personer rättigheter och friheter av 



varierande allvar och sannolikhetsgrad, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till 

risk.  

Personuppgiftsbiträdets genomförande av säkerhetsåtgärder ska när så är lämpligt inbegripa 

pseudonymisering, anonymisering  och kryptering av personuppgifter, förmåga att fortlöpande 

säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos systemen och tjänster för 

behandling samt förmågan att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i rimlig tid vid 

fysisk eller teknisk incident och förfarande för regelbunden testning, undersökning och utvärdering av 

effektiviteten hos säkerhetsåtgärderna.  

Vid bedömning av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till risk för oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller åtkomst till personuppgifterna. 

Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller 

misstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna. 

 

UNDERLEVERANTÖRER 

Borné Consulting AB och Borné IT Services AB använder flera underleverantörer för olika typer av 

hosting-tjänster: 

 

FiberDirekt AB, org nr 556703-4672, Tegnérgatan 3, 111 40 Stockholm. 

GleSYS AB, org.nr 556647-9241, Box 134, 311 22 Falkenberg 

Loopia AB, org nr 556633-9304, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås. 

Tiggee LLC (”DNS Made Easy”), Oakton, Virginia 22124-1826, USA 

 

Personuppgiftsbiträdet kan komma att uppdatera listan över underleverantörer, varpå en ny 

ersättande lista publiceras på www.borne.se.  

 

RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter 

efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig. 

Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får 

Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar 

sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom hundratjugo (120) dagar.   

Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, 

återlämna personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet får vid avtalets upphörande endast behandla 

personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan 

dröjsmål men senast vid avtalets upphörande.   

 

  



ÖVERLÅTELSE 

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra Partens föregående godkännande. 

 

AVTALSTID 

Detta avtal gäller från och med att varje enskild beställning görs från Borné Consulting AB eller  

Borné IT Services AB och tills vidare. Vardera Part har rätt att skriftligen säga upp avtalet. Vid 

uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om tre (3) månader. Part är berättigad att säga upp 

detta avtal till omedelbart upphörande om motparten; 

i) gör sig skyldig till väsentligt brott mot bestämmelse i detta avtal, och underlåter att 

vidta rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftlig begäran därom från den 

andra Parten, eller 

ii) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling eller annars är på obestånd. 

 

TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG 

Svensk rätt ska vara tillämplig på avtalet. Tvister i anledning av avtalet ska slutligt avgöras av svensk 

allmän domstol. 

 


