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Forord 
Vedlagt finder du databehandlingstillægget, som mere detaljeret beskriver leverandørens ansvar for håndtering 
og behandling af personoplysninger. Tillægget er komplekst og kan være svært at forstå, og derfor har vi 
udarbejdet denne korte oversigt som tillæg for at hjælpe dig med at forstå betydningen af tillægget. Denne 
oversigt er kun ment som en hjælp og er ikke beregnet til at erstatte det faktiske tillæg. Ved underskrift af 
tillægget erklærer du dig enig med teksten i tillægget, men ikke på nogen måde med teksten i denne oversigt.  
 
Tillægget er udviklet som følge af de nye EU-regler i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR). Forordningen har til formål at styrke og samle databeskyttelse for alle individer inden for EU. Tillægget 
opridser og forklarer i detaljer, hvordan leverandører til Semantix forventes at behandle og håndtere 
personoplysninger. 

Oversigt over databehandlingstillæg 
Som leverandør skal du: 

• Følge lovgivningen for behandling af personoplysninger 
• Følge eventuelle skriftlige instrukser fra Semantix  
• Ikke anvende personoplysninger til andre formål end det formål, der er defineret af Semantix 
• Behandle alle personoplysninger fortroligt  
• Ikke anvende underleverandører, medmindre der foreligger forudgående skriftligt samtykke fra 

Semantix 
• Udarbejde en skriftlig kontrakt med underleverandører (hvis du har underleverandører) 
• Være ansvarlig for, at alle underleverandører følger de samme regler, der er beskrevet i dette tillæg 
• Slette alle data, herunder personoplysninger, ved ophør af aftalen med Semantix 
• Underrette Semantix om eventuelle statslige myndigheder, der anmoder om adgang til de 

personoplysninger, der stammer fra Semantix 
• Ikke dele eller overføre data til en tredjepart, medmindre du har tilladelse fra Semantix 
• Ikke overføre eller behandle personoplysninger i et land udenfor EØS uden forudgående skriftligt 

samtykke fra Semantix 
• Implementere og vedligeholde organisatoriske, driftsmæssige, ledelsesmæssige, fysiske og tekniske 

foranstaltninger for at beskytte personoplysninger på et passende sikkerhedsniveau for at forhindre 
misbrug eller videregivelse af personoplysninger 

• Imødekomme en anmodning fra Semantix om at gennemgå leverandørens sikkerhedsdokumentation 
(f.eks. hvis du repræsenterer et bureau) og/eller skriftlig selvevaluering med angivelse af 
overensstemmelse med tillægget 

• Tillade Semantix eller en tredjepartsrevisor, med 12 dages skriftligt varsel, at foretage revision af 
leverandørens databehandlingsaktiviteter 

o En revision kan f.eks. ske via et spørgeskema eller kan foregå som et kontrolbesøg på stedet 
• Betale for forbedringer for egen regning, hvis kontrolbesøget afslører problemer med sikkerheden 
• Give Semantix skriftlig meddelelse senest 24 timer efter et brud på persondatasikkerheden (12 timer for 

IT-leverandører) 
• Samarbejde med Semantix for at finde en løsning på nævnte brud på persondatasikkerheden 
• Overholde de registreredes (de personer, hvis personoplysninger er blevet anvendt eller lagret) 

rettigheder, herunder eventuelt slette personoplysninger 
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• Ikke holde Semantix ansvarlig på nogen måde for leverandørens manglende overholdelse af sine 
forpligtelser i henhold til tillægget 

• Kompensere Semantix for ethvert erstatningskrav rettet mod Semantix i tilfælde, hvor kravet skyldes 
leverandøren. 

 


