
Bilaga specifikation över behandlingen av 
personuppgifter i samband med andra tjänster än  

Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)
Utgivet av IT&Telekomföretagen 2017

1. KONTAKTUPPGIFTER

2. INSTRUKTIONER

2.1 Kortfattad beskrivning av Tjänsten och ändamålen med behandlingen
Ange alla ändamål för vilka personuppgifter ska behandlas av leverantören:

2.2 Kategorier av personuppgifter
Ange vilka personuppgifter som ska behandlas av leverantören:
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Leverantören Kunden

Namn och 
organisationsnummer

Företrädare

Dataskyddsombud,
om något
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 Ange vilka särskilda kategorier av personuppgifter som ska behandlas av  
 leverantören (om några):

2.3 Kategorier av registrerade
 Ange vilka kategorier av registrerade som leverantören kommer att behandla  
 personuppgifter om och dess omfattning:

2.4 Behandlingsaktiviteter (lagring, administrering, samkörning av register osv.)
 Ange vilka behandlingar som kommer att utföras av leverantören:

2.5 Plats för behandling av personuppgifter
 Ange alla länder där personuppgifter kan komma att lagras och/eller behandlas  
 av leverantören:

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER
 Ange alla organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som ska implementeras  
 av leverantören i de fall leverantören ska behandla personuppgifter på Leverantörens  
 Utrustning (i annat gäller vad som följer av punkt 3.2 i Biträdesavtalet om behandling  
 på Kundens Utrustning):
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3.1.1 Lagringsregler
 Åtgärder för att tillse att personuppgifter gallras under och efter avtalstiden när  
 användningen inte längre är nödvändig för det ursprungliga ändamålet:

 Under avtalstiden: Så snart som möjligt och senast inom _____________ från det att  
 kunden begärde att personuppgifterna skulle raderas.

 Efter att avtalet har upphört att gälla: se punkten 8.2 i Biträdesavtalet.

3.1.2 Säkerhetsföreskrifter
 Ange överenskomna säkerhetsåtgärder samt leverantörens interna  
 säkerhetsföreskrifter som ska gälla för personuppgiftsbehandlingen i de fall  
 leverantören ska behandla personuppgifter på leverantörens utrustning,  
 alternativt hänvisa till webbplats eller annan åtkomlig plats där dessa  
 säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga:

3.1.3 Certifieringar m.m.
 Ange eventuella certifieringsmekanismer eller uppförandekoder för dataskydd  
 som leverantören innehar eller har åtagit sig att följa:
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4. PÅ FÖRHAND GODKÄNDA UNDERBITRÄDEN
 Leverantören har rätt att använda följande underbiträden för att behandla  
 personuppgifter inom ramen för Biträdesavtalet:

 Namn  Plats för behandling (land)
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	LeverantörenNamn och organisationsnummer: CloudPro AB, 556989-5039
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	LeverantörenDataskyddsombud om något: 
	KundenDataskyddsombud om något: 
	Under avtalstiden Så snart som möjligt och senast inom: en (1) månad
	NamnRow1: 
	Plats för behandling landRow1: 
	NamnRow2: 
	Plats för behandling landRow2: 
	NamnRow3: 
	Plats för behandling landRow3: 
	NamnRow4: 
	Plats för behandling landRow4: 
	NamnRow5: 
	Plats för behandling landRow5: 
	NamnRow6: 
	Plats för behandling landRow6: 
	Beskrivning av tjänsten: IT-tjänst innebärande någon eller flera av följande (specificeras i Avtalet): IT-konsult; Support.Ändamålet med behandlingen är att Leverantören ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet.
	Kategorier av personuppgifter: De kategorier av personuppgifter som Kunden lagrar i sina IT-system eller på filserver. 
	Särskilda kategorier av personuppgifter: De särskilda kategorier av personuppgifter som Kunden eventuellt lagrar i sina IT-system eller på filserver.
	Kategorier av registrerade: De kategorier av registrerade som Kunden lagrar personuppgifter om i sina IT-system eller på filserver, exempelvis personal eller kontaktpersoner hos egna kunder.
	Behandlingsaktiviteter: SUPPORT: Tillfällig tillgång till maskin.IT-KONSULT: Tillgång, administrering, strukturering, användning etc. i enlighet med Kundens instruktioner.
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	Certifieringar: Ej aktuellt.


