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Forord 
Vedlagt finner du tillegget om databehandling som i detalj beskriver leverandørens ansvar for håndtering og 
behandling av personopplysninger. Tillegget er komplisert og kan være vanskelig å forstå, og det er derfor vi har 
laget dette korte sammendraget som et supplement for å hjelpe deg med å forstå hva tillegget innebærer. Dette 
sammendraget er bare ment som et hjelpemiddel og er ikke tiltenkt å erstatte det faktiske tillegget. Når du 
signerer tillegget, samtykker du i teksten i tillegget. Du samtykker ikke på noen måte i teksten i dette 
sammendraget.  
 
Tillegget er utarbeidet som følge av den nye personvernforordningen i EU (GDPR). GDPR er tiltenkt å styrke og 
samordne personvernreglene for alle personer i EU. Tillegget beskriver hvordan Semantix’ leverandører 
forventes å behandle og håndtere personopplysninger. 

Sammendrag av tillegget om databehandling 
Som leverandør skal du: 

• Følge lovene om behandling av personopplysninger 
• Følge alle skriftlige instruksjoner fra Semantix  
• Ikke bruke personopplysninger til andre formål enn formålet som er definert av Semantix 
• Behandle alle personopplysninger fortrolig  
• Ikke bruke underleverandører med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette av Semantix 
• Ha skriftlige avtaler med underleverandører (hvis du har underleverandører) 
• Være ansvarlig for at alle underleverandører følger de samme reglene i dette tillegget 
• Slette alle opplysninger, inkludert personopplysninger, når avtalen med Semantix opphører 
• Varsle Semantix dersom en statlig myndighet ber om tilgang til personopplysninger som stammer fra 

Semantix 
• Ikke dele eller overføre data til en annen tredjepart med mindre det er gitt tillatelse av Semantix 
• Ikke overføre eller behandle personopplysninger i et land utenfor EØS uten skriftlig tillatelse av 

Semantix 
• Iverksette og opprettholde organisatoriske, driftsmessige, forretningsmessige, fysiske og tekniske tiltak 

for å beskytte personlige data på et passende sikkerhetsnivå for å forhindre misbruk eller utlevering av 
personopplysninger 

• Etterkomme en eventuell forespørsel fra Semantix om å vurdere leverandørens 
sikkerhetsdokumentasjon (for eksempel hvis du er et byrå) og/eller skriftlig egenerklæring hvor det 
fremgår at innholdet i tillegget overholdes 

• La Semantix eller en tredjepartsrevisor, med 12 dagers skriftlig varsel, gjennomføre en revisjon av 
leverandørens behandlingsaktiviteter 

o En revisjon kan utføres via et spørreskjema, eller det kan skje en revisjon på arbeidsstedet 
• Selv betale for forbedringer hvis revisjonen avdekker problemer med sikkerheten 
• Gi Semantix skriftlig varsel senest 24 timer etter et brudd på personopplysningssikkerheten (12 timer 

for IT-leverandører) 
• Samarbeide med Semantix for å finne en løsning på brudd på personopplysningssikkerheten 
• Opptre i samsvar med rettighetene til de registrerte (dvs. personene som eier personopplysningene som 

er brukt eller oppbevart), inkludert eventuelt å slette personopplysninger 
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• Ikke holde Semantix ansvarlig på noen måte for leverandørens unnlatelse av å følge sine forpliktelser i 
henhold til tillegget 

• Yte Semantix erstatning ved erstatningskrav som rettes mot Semantix når et slikt erstatningskrav er 
forårsaket av leverandøren. 

 


