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Leverandøravtale 
1. Parter  
Denne leverandøravtalen («Avtalen») er inngått mellom:  

- Semantix AS, organisasjonsnummer NO991767096, 

- Semantix A/S, organisasjonsnummer DK18302691,  

- Semantix Finland Oy, organisasjonsnummer FI0836525-8,  

- Semantix Språkcentrum AB, organisasjonsnummer SE556272-8997,  

- Semantix Eqvator AB, organisasjonsnummer SE556560-0854,  

eller ethvert annet selskap som til enhver tid inngår i Semantix-gruppen («Semantix») som 
definert i Innkjøpsordren (som definert nedenfor), og  

Navn:  _________________________________________________  

Selskapets navn (hvis relevant): _________________________________________________   

Organisasjonsnummer:  _________________________________________________  

(«Leverandøren»). Med mindre det er angitt enten «Frilansleverandør» eller «Byråleverandør», 
viser «Leverandøren» til begge kategorier. 

Begge parter kalles samlet «Partene» og hver for seg «Parten».  

Semantix har rett til å dra nytte av denne Avtalen, enten selv eller gjennom ethvert selskap 
som til enhver tid inngår i Semantix-gruppen.  

2. Definisjoner 
Frilansleverandør – et enkeltmannsforetak som ikke har noen ansatte eller underleverandører, 
uavhengig av hvorvidt enkeltmannsforetaket er engasjert som privatperson eller gjennom et 
selskap. 

Byråleverandør – et byrå som tilbyr språktjenester, enten gjennom interne oversettere eller 
underleverandører.  

3. Omfang  
Denne Avtalen regulerer vilkårene for kjøp og levering av språktjenester. 

4. Oversetternes faglige kvalifikasjoner 
En Leverandør som tilbyr Translation, Revision, Review, Proofreading eller andre språkrelaterte 
tjenester, skal oppfylle minst ett av følgende tre kriterier: 

a) en anerkjent akademisk grad i oversettelse fra en institusjon for høyere utdanning, 

b) en anerkjent akademisk grad på et annet fagfelt fra en institusjon for høyere utdanning, 
pluss minst to års yrkeserfaring som heltidsoversetter, eller 

c) minst fem års yrkeserfaring som heltidsoversetter. 
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Krav til DTP-leverandører, tekstforfattere o.l. vil bli beskrevet separat. 

4.1 Utelukkende for Byråleverandører: Krav til interne team og 
underleverandører 

En Byråleverandør har rett til å engasjere konsulenter og underleverandører til å utføre 
oppgaver i henhold til denne Avtalen. Byråleverandøren må imidlertid garantere at ethvert 
medlem av dens interne oversettelsesteam som tilbyr tjenester til Semantix, og/eller alle dens 
underleverandører, oppfyller kravene fastsatt i nr. 4 eller som på annen måte er avtalt mellom 
Partene.  

Dersom en bestemt oversetter er godkjent av Semantix for en bestemt kunde, skal 
Byråleverandøren tildele alle oversettelser fra denne kunden til den aktuelle oversetteren, med 
mindre annet er avtalt mellom Byråleverandøren og Semantix. 

5. Oppdraget  

5.1 Generelt 

5.1.1 Presentasjon/aksept av oppdrag 

Semantix kan kontakte Leverandøren muntlig eller skriftlig for å presentere et oppdrag 
(«Oppdraget») og tilknyttede vilkår. Forutsatt at det ikke foreligger noen interessekonflikt 
(f.eks. noe som undergraver Leverandørens upartiskhet, jf. nr. 5.9 og 7.3), og at Leverandøren 
aksepterer oppdraget, vil Semantix utstede en innkjøpsordre («Innkjøpsordren») til den valgte 
Leverandøren, med informasjon om Oppdraget og om betaling til Leverandøren. Når det gjelder 
Oppdrag der det benyttes maskinoversettelse (MT), se nr. 5.5 om Innkjøpsordre. 

5.1.2 Ansvar for skatt 

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt (ved at Leverandøren leverer et skattekort eller 
lignende), er Leverandøren ansvarlig for å betale eventuelle skyldige skatter og avgifter som 
påløper for Oppdraget, og Semantix har ingen forpliktelse til å holde tilbake noen former for 
skatter eller avgifter. Dersom Leverandøren ikke overholder denne bestemmelsen, gir det 
Semantix rett til å terminere Avtalen uten varsel.  

5.1.3 Underleverandører 

Frilansleverandører har ikke rett til å engasjere underleverandører eller andre tredjeparter til å 
utføre Oppdraget eller deler av Oppdraget, for eksempel korrekturlesing, uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra Semantix. Dersom en Frilansleverandør engasjerer en tredjepart i 
forbindelse med et Oppdrag (f.eks. en korrekturleser, en spesialist eller en konsulent), skal 
denne parten undertegne Semantix' Konfidensialitetsavtale (Non-Disclosure Agreement - 
NDA).  

En Byråleverandør skal ha en undertegnet leverandøravtale og en NDA med alle sine 
underleverandører, som omfatter de samme delene som Avtalen og NDA mellom Semantix og 
Byråleverandøren. 

5.1.4 Oppdrag, herunder personopplysninger 

For å sikre vern av personopplysninger må noen Oppdrag utføres innenfor EU/EØS-området, 
eller en stat som garanterer en tilstrekkelig grad av vern i henhold til Europakommisjonen. 
Dette betyr at Leverandøren ikke kan befinne seg utenfor dette området (selv i et kortere 
tidsrom, for eksempel på ferie) mens Oppdraget utføres. Semantix vil underrette Leverandøren 
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når en Kunde eller et bestemt Oppdrag må håndteres innenfor EU/EØS-området. Ved slike 
Oppdrag vil det kunne være nødvendig at Leverandøren undertegner en separat avtale som 
omfatter behandling av personopplysninger. 

5.2 Semantix’ regler for etikk og atferd 

Leverandøren skal til enhver tid utføre Oppdraget i samsvar med Semantix’ regler for etikk og 
atferd, jf. vedlegg 1 .  

Byråleverandører skal sikre at alle dens underleverandører overholder de samme prinsippene. 

5.3 Levering  

Leverandøren påtar seg å levere en endelig versjon av Oppdraget til Semantix i samsvar med 
denne Avtalen og instruksjonene som ble mottatt i forbindelse med Oppdraget, og i samsvar 
med leveringstiden og eventuelle andre vilkår som er oppgitt i Innkjøpsordren. 

5.4 Kontakt med kunden 

Leverandøren kan ikke kontakte selskaper som Leverandøren vet er kunder av Semantix (enten 
i forbindelse med et Oppdrag eller for markedsføringsformål) uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra Semantix. Leverandøren anerkjenner og samtykker imidlertid i at 
Semantix kan gi Leverandøren instruksjon om å kontakte kunden direkte under Oppdraget.  

5.5 Betaling  

Leverandøren har rett til betaling i samsvar med informasjonen i Innkjøpsordren og ytterligere 
instruksjoner i forbindelse med Oppdraget, som avtalt mellom Leverandøren og Semantix. 

Med mindre annet er avtalt mellom Leverandøren og Semantix, skal prisen beregnes på 
grunnlag av kildematerialet som Semantix mottar fra sin kunde.  

CAT-verktøy skal brukes i henhold til Semantix’ instruksjoner.  

MT vil bli brukt som en ressurs når det er aktuelt. Leverandøren vil motta en foreløpig 
Innkjøpsordre basert på en forhåndsanalyse mot oversettelsesminnet. Den endelige 
Innkjøpsordren vil være basert på en etteranalyse som bestemmer i hvilken grad Leverandøren 
har valgt å benytte MT-segmenter.  

Med mindre annet er avtalt, er Semantix’ CAT-trapp slik: 

Type match Prosent-  

sats 

101 % 0 % 

Repetisjoner 15 % 

100 % 15 % 

95-99 % 20 % 

85-94 % 50 % 

75-84 % 50 % 

50-74 % 100 % 

Ingen match 100 % 
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Prisen som vises på Innkjøpsordren, skal omfatte 

a) oversettelse eller andre aktuelle språktjenester, 

b) kontroll av Oppdraget før levering i samsvar med nr. 5.6, og 

c) utføring av relevante rettelser i samsvar med valideringen fra  
kunden og/eller Semantix (preferanseendringer og tilleggstekst skal betales separat). 

5.6 Kontroll av Oppdrag  

Når det gjelder oversettelse, skal følgende kontrolleres og sikres av Leverandøren før levering 
til Semantix: 

a) at hele betydningen av kildeteksten er gjengitt semantisk korrekt på målspråket, 

b) at syntaks, stavemåte, tegnsetting og tall er riktig(e), 

c) at terminologien er konsekvent og i samsvar med terminologien på det bestemte 
fagområdet, kundens terminologi og/eller annet referansemateriale, 

d) at oversettelsen er idiomatisk riktig, 

e) at eventuelle nødvendige tilpasninger til målgruppen er utført, 

f) at eventuelt referansemateriale og eventuell stilguide fra kunden er brukt, og at 
målgruppen er vurdert, 

g) at Oppdraget er levert i samsvar med Innkjøpsordren og andre instruksjoner i forbindelse 
med Oppdraget. 

Dersom oversettelsesverktøyet som er brukt, har en QA-kontroll, skal slik kontroll utføres. For 
visse Oppdrag som gjelder oversettelse, og for andre Oppdrag (f.eks. Revision, Review, 
Proofreading og DTP), kan Semantix fastsette ytterligere komponenter og kvalitetskrav i 
instruksjonene for Oppdraget levert av Semantix, eller i Innkjøpsordren.  

5.7 Annullering av Oppdrag  

Semantix kan når som helst annullere deler av et Oppdrag som Leverandøren ennå ikke har 
utført.  

Dersom et Oppdrag annulleres helt eller delvis av grunner som ikke kan tilskrives 
Leverandøren, har Leverandøren rett til betaling for arbeid som faktisk er utført.  

5.8 Immaterialrettigheter og eierskap 

Semantix (eller dets kunde) eier retten til fritt å bruke alle materialer som er skapt av 
Leverandøren, samt de rettighetene, herunder alle immaterialrettigheter, som oppstår i 
forbindelse med Oppdraget i henhold til denne Avtalen, herunder men ikke begrenset til 
termbaser, oversettelsesminner, formatmaler og materiale som skal leveres. Dette er i samsvar 
med kravene i Semantix ' kundeavtaler.  

Semantix (eller, dersom aktuelt, kunden) skal også ha rett til å endre og tilpasse eventuelle 
resultater av Oppdraget og tilordne og lisensiere alle rettigheter for disse til tredjeparter.  

Leverandøren vil ikke bli holdt ansvarlig for feil som skyldes endringer utført av Semantix eller 
kunden etter levering. I denne Avtalen menes med «termbaser» termbaser som er utarbeidet 
av Semantix og levert til Leverandøren for oppdatering eller tilføyelse av termer på målspråket 
som en del av Oppdraget.  



  5(11) 
 
 
 

 

Oversettelsesminner og tilføyelser til termbaser levert av Semantix i forbindelse med 
Oppdraget, er Semantix’ eiendom, og Semantix har fri råderett over dette materialet. 

Dersom Oppdrag annulleres eller trekkes tilbake, eller dersom Avtalen termineres eller 
annulleres, skal Leverandøren umiddelbart slette materialet som er mottatt fra Semantix.  

5.9 Interessekonflikt osv. 

Dersom Leverandøren etter mottak av Oppdraget har grunn til å tro at det foreligger en 
interessekonflikt når det gjelder gjennomføringen av Oppdraget, skal Leverandøren 
umiddelbart underrette Semantix og si fra seg oppdraget.  

5.10 Semantix’ forpliktelser 

5.10.1 Referansemateriale 

Semantix skal i den grad det er nødvendig for Leverandørens arbeid, gi Leverandøren 
informasjon om tiltenkt bruk, målgruppe, språkvariant og grad av tilpasning av målmaterialet. 
Leverandøren skal be om ytterligere informasjon som er nødvendig for å utføre Oppdraget. 

5.10.2 Betaling  

Med mindre annet er avtalt, skal Semantix betale Leverandøren senest ______ dager etter 
fakturadatoen, forutsatt at fakturaen er riktig og alle feil som er påpekt i Oppdraget, er rettet. 
Dersom Oppdraget skal gjennomgå validering fra kunden, skal alle rettelser gjennomføres av 
Leverandøren i samsvar med nr. 5.5 c). 

5.11 Leverandørens forpliktelser 

5.11.1 Kompetanse 

Leverandøren påtar seg å utføre Oppdraget i henhold til denne avtalen. Dersom Leverandøren 
anser at Oppdraget er utenfor sitt kompetanseområde, skal Semantix underrettes om dette 
umiddelbart. 

5.11.2 Kvalitet og levering  

Alle Oppdrag som leveres av Leverandøren, skal oppfylle kvalitetskravene fastsatt av 
Semantix, jf. nr. 5.6 (Kontroll av Oppdrag). 

6. Sikkerhet og konfidensialitetsavtale 

6.1 Konfidensialitet 

Leverandøren har undertegnet en Konfidensialitetsavtale (Non-Disclosure Agreement) med 
Semantix, og dersom det er relevant, med Semantix’ kunde, jf. vedlegg 2. I tillegg til 
bestemmelsene i denne Avtalen skal Leverandøren til enhver tid handle i samsvar med 
innholdet i Konfidensialitetsavtalen. 

Leverandøren samtykker i å behandle konfidensielt 

a) all informasjon og dokumentasjon som er levert av kunden eller Semantix i forbindelse 
med et Oppdrag for Semantix, 

b) innholdet i denne Avtalen og alle andre avtaler mellom Semantix og kunden eller mellom 
Semantix og Leverandøren,  
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c) alle vilkår og alle priser som er avtalt mellom Semantix og Leverandøren. 

6.2 Politikk og retningslinjer for informasjonssikkerhet 

Leverandøren samtykker i å verne informasjon fra Semantix og Semantix' kunder mot å bli delt 
utilsiktet, særlig med hensyn til den nye personvernforordningen (GDPR), og arbeide i henhold 
til Semantix' politikk og retningslinjer for informasjonssikkerhet (Information Security Policy 
and Guidelines), som er tilgjengelig på https://www.semantix.com/why-
semantix/security/information-security-policy-and-guidelines-for-suppliers. 

6.3 Elektronisk kommunikasjon og påloggingsinformasjon 

All påloggingsinformasjon fra Semantix er konfidensiell og underlagt vilkårene i 
Konfidensialitetsavtalen, og kan derfor ikke formidles til andre parter uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra Semantix. All påloggingsinformasjon fra Semantix skal oppbevares 
på en måte som sikrer at den bare er tilgjengelig for autoriserte parter. All kommunikasjon med 
Semantix og eventuelle konsulenter eller underleverandører skal foregå i samsvar med 
instruksjonene som er mottatt fra Semantix.  

7. Konkurranseklausul og markedsføring osv. 

7.1 Markedsføring 

I et tidsrom på seks (6) måneder etter gjennomføring av et Oppdrag for en bestemt kunde av 
Semantix, kan Leverandøren ikke og forplikter seg til ikke å markedsføre sitt eget eller annet 
selskaps tjenester overfor nevnte kunde.  

Denne begrensningen gjelder ikke med hensyn til kunder som Semantix har skaffet seg 
gjennom en offentlig anskaffelsesprosedyre. 

Leverandøren kan ikke benytte Oppdrag som referanseoppdrag i CV-er, LinkedIn, jobbsøknader 
osv., eller for å skaffe seg oppdrag eller lignende, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra 
Semantix.  Et brudd på denne bestemmelsen vil bli vurdert som vesentlig. 

7.2 Konkurranseklausul 

I et tidsrom på seks (6) måneder etter gjennomføring av et Oppdrag for en bestemt kunde av 
Semantix, kan Leverandøren ikke og forplikter seg til ikke å ta Oppdrag direkte fra nevnte 
kunde, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Semantix. Denne begrensningen gjelder ikke med 
hensyn til kunder som Semantix har skaffet seg gjennom en offentlig anskaffelsesprosedyre. 

7.3 Tidligere Oppdrag 

Dersom Leverandøren har utført Oppdrag for en bestemt kunde før et Oppdrag (se nr. 5.9 , 
Interessekonflikt osv.), skal partene i god tro diskutere og bli enige om i hvilken grad 
Leverandøren er bundet av bestemmelsene i nr. 7.1 (Markedsføring) og 7.2 
(Konkurranseklausul) overfor denne kunden.  

 

https://www.semantix.com/why-semantix/security/information-security-policy-and-guidelines-for-suppliers
https://www.semantix.com/why-semantix/security/information-security-policy-and-guidelines-for-suppliers
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8. Kontraktsbrudd og ansvarsbegrensning 

8.1 Feil og mangler 

Leverandøren er ansvarlig for feil og mangler som oppstår ved utføring av Oppdraget, og skal 
rette feil og mangler uten å være berettiget til ekstra betaling, med mindre feilen eller 
mangelen skyldes Semantix eller Semantix’ kunde.  

Dersom den endelige leveransen ikke oppfyller kvalitetskravene angitt i nr. 5.6 ( Kontroll av 
Oppdrag ), har Semantix rett til prisavslag. Dette prisavslaget skal være basert på en fornyet, 
uavhengig gjennomgang og være rimelig beregnet på grunnlag av feilens alvorsgrad og 
erstatningen til kunden. Erstatning i henhold til dette nr. 8.1 kan aldri overstige totalbeløpet i 
den utestående Innkjøpsordren. 

Semantix skal underrette Leverandøren skriftlig om alle feil og mangler som Semantix eller 
kunden har funnet i et Oppdrag, innen 90 dager etter den endelige leveransen av Oppdraget. 
Dersom Semantix ikke underretter Leverandøren om slike feil eller mangler innen tidsrommet 
på 90 dager, er ikke Leverandøren lenger ansvarlig for feil eller mangler i Oppdraget. 
Leverandøren er imidlertid alltid ansvarlig for feil og mangler som Leverandøren er eller blir 
kjent med i tidsrommet på 90 dager, uavhengig av Semantix’ informasjon om den aktuelle 
feilen eller mangelen.  

Prisreduksjon i henhold til dette nummer begrenser ikke Semantix’ rett til skadeserstatning i 
henhold til nr. 8.3 eller andre rettsmidler. 

8.2 Forsinket leveranse  

Leverandøren skal underrette Semantix så snart Leverandøren har grunn til å tro at 
Leverandøren ikke vil være i stand til å holde en tidsfrist som er avtalt mellom Leverandøren og 
Semantix.  

Med mindre en forsinkelse skyldes Semantix eller force majeure som angitt i nr. 8.5, skal 
Semantix ha rett til å ilegge en sanksjon basert på den avtalte prisen for den forsinkede 
leveransen, dersom  

a) Leverandøren ikke på forhånd underretter Semantix om forsinkelsen, 

b) Semantix eller Semantix’ kunde setter en ny, senere tidsfrist og Leverandøren ikke 
overholder den nye fristen. 

Sanksjonen skal tilsvare et prisavslag på 10 prosent for hver hele time som leveransen er 
forsinket med, begrenset oppad til maksimalt fem (5) timer. Dersom leveransen er forsinket 
med fem (5) timer eller mer, har Semantix rett til umiddelbart å terminere de delene av 
Oppdraget som eventuelt ikke er levert.  

Leverandørens forsinkelse beregnes på grunnlag av Semantix ' ordinære arbeidstid, som er 
mandag-fredag 8.00-17.00 (lokal tid for det aktuelle Semantix-selskapet), som er tidsrommet 
Semantix vil utføre sine leveranser til kundene.  

8.2.1 Betaling for ekstraarbeid 

Semantix har rett til betaling for ekstraarbeid i tillegg til sanksjonen som er fastsatt i nr. 8.2, 
med et beløp som tilsvarer differansen mellom mottatt sanksjonsbeløp og den høyere 
kostnaden for ekstraarbeidet (f. eks. hastetakst til en annen oversetter) som Semantix har 
pådratt seg på grunn av forsinkelsen.  
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8.3 Skadeserstatning og ansvarsbegrensning 

Dersom Leverandøren misligholder denne Avtalen på annen måte enn det som er fastsatt i nr. 
8.2, eller på annen måte gjennom uaktsomhet fører til at Semantix pådrar seg eller lider skade, 
tap, kostnader eller erstatningsansvar, skal Semantix ha rett til skadeserstatning som tilsvarer 
faktisk skade, tap, kostnad eller erstatningsansvar som Semantix pådrar seg eller lider som 
følge av avtalebruddet. Dette beløpet skal beregnes på rimelig måte.  

For Frilansleverandører er det høyeste beløpet som skal betales, begrenset til 3000 euro (EUR 
3 000) for hvert slikt brudd eller annen handling fastsatt ovenfor. Dersom skaden er forårsaket 
av grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet (dvs. dersom Leverandøren kunne ha forutsett 
at handlingen ville skade Semantix), får ansvarsbegrensningen ikke anvendelse. 

Ingen ansvarsbegrensning gjelder for Byråleverandører.  

8.4 Utelukkende for Byråleverandører: Ansvarsforsikring 

I hele Avtalens løpetid skal Byråleverandøren ha en ansvarsforsikring som dekker skader 
forårsaket av Byråleverandøren ved dennes utføring av Oppdrag i henhold til denne Avtalen. På 
forespørsel skal Leverandøren gi Semantix en kopi av forsikringspolisen.  

Byråleverandøren har samme ansvar for arbeid utført av underleverandører og konsulenter, 
som for arbeid utført av Byråleverandøren selv. 

8.5 Force majeure 

Ingen av partene er ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av omstendigheter som er 
utenfor partenes kontroll, herunder, men ikke begrenset til, brann, lyn, naturkatastrofer, streik, 
boikott, arbeidskonflikter, krig, mobilisering eller uforutsett innkalling til militærtjeneste i et 
tilsvarende omfang, valutabegrensninger, feil eller defekter i strømforsyning, 
telekommunikasjon, herunder nettverkskommunikasjon, opprør og opptøyer eller tilsvarende 
forhold eller uforutsette handlinger fra offentlige myndigheter («force majeure»). Hver av 
Partene skal umiddelbart varsle den andre Parten om at det har oppstått hindringer som følge 
av force majeure.  

8.6 Varighet og terminering 

Denne Avtalen trer i kraft når den er signert av Partene og skal være gyldig inntil videre, men 
med en oppsigelsestid på én (1) måned for hver av Partene. Enhver 
konfidensialitetsforpliktelse skal vare minst tolv (12) måneder etter Avtalens opphør, regnet fra 
oppsigelsesdatoen, eller så lenge Semantix eller kunden anser informasjonen som 
konfidensiell.  

Uten hensyn til det foregående, kan begge Parter terminere denne Avtalen med umiddelbar 
virkning dersom den andre Parten 

a) unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, forutsatt at slik 
unnlatelse er av vesentlig betydning for Parten, eller 

b) har truffet generelle tiltak for å stanse betalingen av sin gjeld, innledet forhandlinger 
om en generell avtale med sine kreditorer, vært gjenstand for en søknad om 
konkursbehandling eller har inngått akkordavtale, gjeldssanering eller liknende 
ordninger med sine kreditorer, er under avvikling, likvidasjon, eller det er oppnevnt en 
bostyrer for alle eller deler av dets aktiva. 
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Før Avtalen termineres i samsvar med a) ovenfor, skal feilen påpekes skriftlig overfor den 
andre Parten. Unnlatelse fra den andre Parten til å avhjelpe feilen innen tretti (30) dager etter 
slik underretning, skal medføre at denne Avtalen termineres med umiddelbar virkning. 

9. Leverandørens behandling av personopplysninger 
Kravene til behandling av personopplysninger er definert i vedlegget om databehandling (3), og 
eventuelt i separate samtykkeerklæringer. 

10. Semantix' behandling av Leverandørens 
personopplysninger 

For gjennomføring av Avtalen mellom Semantix og Leverandøren, plikter Leverandøren å 
tilgjengeliggjøre personopplysninger. Semantix behandler personopplysningene (inkludert 
fornavn, etternavn, adresse, kontaktopplysninger, organisasjonsnummer/personlige 
identifikasjonsnummer, foto, hjemstat, morsmål, kjønn, faglige kvalifikasjoner, avvik, 
tilgjengelighet, kvalitet, leveringstid, svartid, servicenivå, kilde- og målspråk, kunderelasjoner, 
kjøp og annen finansiell informasjon som er relevant for denne Avtalen, oversikt over tjenester 
som tilbys til Semantix og informasjon gitt frivillig fra Leverandøren via e-post eller som 
bemerket i hans eller hennes CV) for følgende formål: 

a) generell Leverandør- og kundeoppfølging, 

b) prosjektledelse, 

c) regnskap og revisjon. 

Behandling av personopplysninger omfatter enhver operasjon eller sett av operasjoner som 
utføres med personopplysninger, for eksempel innsamling, organisering, lagring, innhenting, 
rådgivning, bruk, oppgivelse, formidling eller annen tilgjengeliggjøring av personopplysninger. 
Dersom et Oppdrag er gjenstand for automatiserte avgjørelser, vil avgjørelsen være basert på 
faglige kvalifikasjoner, avvik, tilgjengelighet, kvalitet, leveringstid, svartid, servicenivå, kilde- og 
målspråk, kunderelasjoner og pris. I så fall vil Leverandøren bli underrettet om resultatet av en 
slik avgjørelse. 

Leverandørens personopplysninger kan deles internt i Semantix, og om nødvendig med 
Semantix' kunder, forretningspartnere og relevante myndigheter. Personopplysningene kan 
behandles utenfor EU for de formålene som er nevnt ovenfor, bare dersom modellklausuler 
(Model Clauses) eller lignende egnede garantier (Privacy Shield) foreligger. 

Semantix skal til enhver tid sikre at behandlingen av Leverandørens personopplysninger 
oppfyller kravene i den nye personvernforordningen (GDPR) og den svenske regnskapsloven. 
Personopplysningene vil bli lagret i kontraktsperioden, og så lenge det er påkrevd i henhold til 
svensk lov (f.eks. den svenske regnskapsloven). Semantix skal slette Leverandørens 
personopplysninger så snart det ikke lenger er behov for dem for de formålene de ble samlet 
inn for, i samsvar med ovennevnte krav. Opplysninger (f.eks. CV-er, skatte- eller 
kredittinformasjon) kan deles med kunder og potensielle kunder (f.eks. i private eller offentlige 
anbud), men Semantix skal innhente Leverandørens godkjenning før slike opplysninger deles.  

Leverandøren kan fylle ut et skjema på www.Semantix.se eller sende en e-post til 
Privacy@semantix.se for å utøve sine rettigheter som registrert: 

• rett til tilgang til informasjon om personopplysninger som Semantix behandler, 

• rett til korrigering og sletting, dersom personopplysningene er feil eller ikke er påkrevd 
for de formålene de ble samlet inn for,  

http://www.semantix.se/
mailto:privacy@semantix.se
mailto:privacy@semantix.se
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• rett til å begrense eller motsette seg videre behandling av personopplysninger, 

• rett til å få personopplysninger overført, dersom teknisk mulig, til en annen 
behandlingsansvarlig, 

• rett til informasjon og kontakt om automatiserte avgjørelser, herunder profilering. 

Dersom personopplysningene ikke behandles i samsvar med denne informasjonen eller 
den nye personvernforordningen (GDPR forordning 2016/679), har Leverandøren rett til å 
inngi klage til den svenske personvernmyndigheten. 

11. Gjeldende lover og jurisdiksjon 
Denne Avtalen skal styres av lovene i Sverige. Dersom imidlertid både Semantix-foretaket og 
Leverandøren er hjemmehørende utenfor Sverige, men i samme jurisdiksjon, skal lovene i 
denne jurisdiksjonen i stedet styre denne Avtalen. Eventuelle tvister som angår gyldighet, 
tolkning eller anvendelse av denne Avtalen, skal fastsettes i et alminnelig verneting, med 
Stockholms tingsrätt som første rettsinstans. Dersom Leverandøren anmoder om det, skal 
Partene i god tro diskutere om det er ønskelig at tvisten løses ved en finsk, dansk eller norsk 
domstol.  

Dersom Konfidensialitetsavtalen kommer som et vedlegg til Leverandøravtalen, gjelder 
vilkårene for gjeldende lover og jurisdiksjon i Leverandøravtalen foran avsnittet om gjeldende 
lover og jurisdiksjon i NDA. 

12. Vedlegg og prioritet  

12.1 Generelt 

Denne Avtalen terminerer og erstatter alle tidligere avtaler om denne Avtalens formål. Denne 
Avtalen kan bare endres av en fremtidig skriftlig avtale som er rettmessig utført av Semantix 
og Leverandøren. 

12.2 Vedlegg 

Denne Avtalen omfatter følgende vedlegg: 

1. Semantix’ regler for etikk og atferd  

2. Konfidensialitetsavtale (Non-Disclosure Agreement) 

3. Vedlegg om databehandling (Data Processing Appendix) 

12.3 Prioritet mellom kontraktsdokumenter 

Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal 
følgende prioritet gjelde, med mindre omstendighetene tydelig angir noe annet: 

1. Denne Avtalen 

2. Innkjøpsordren 

3. Vedlegg til denne Avtalen  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
Denne Avtalen er utarbeidet i to eksemplarer, der hver Part får ett eksemplar. 
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[Navn på selskap]   Semantix   

 
     
__________________________________ __________________________________ 
Sted og dato    Sted og dato 

 
__________________________________ __________________________________ 
[Navn]    [Navn] 

[Stilling]    [Stilling] 


