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Förord 
Databehandlingstillägget är bifogat och beskriver i detalj Leverantörens ansvar för hantering och behandling av 
Personuppgifter. Tillägget är komplext och kan vara svårt att förstå och därför tillhandahåller vi den här korta 
sammanfattningen som ett komplement för att hjälpa dig att förstå innebörden i Tillägget. Denna 
sammanfattning är endast avsedd som en hjälp och är inte avsedd att ersätta det faktiska Tillägget. När du 
undertecknar Tillägget samtycker du till texten i Tillägget. Du samtycker inte, på något sätt, till någon text i 
denna sammanfattning.  
 
Tillägget har skapats som svar på de nya föreskrifterna från Europeiska unionen (EU) under den Allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen är avsedd att stärka och ena dataskyddet för alla 
individer inom EU. Tillägget beskriver och specificerar hur Semantix leverantörer förväntas behandla och 
hantera Personuppgifter. 

Sammanfattning av Databehandlingstillägget 
Som leverantör ska du: 

• Följa lagarna för behandling av Personuppgifter 

• Följa alla skriftliga instruktioner från Semantix  

• Inte använda Personuppgifter för något annat ändamål än det som definieras av Semantix 

• Behandla alla Personuppgifter som konfidentiella  

• Inte använda underleverantörer utan föregående skriftligt medgivande från Semantix 

• Ha skriftliga kontrakt med underleverantörer (om du har underleverantörer) 

• Vara ansvarig för att alla underleverantörer följer samma regler som anges i denna Bilaga 

• Radera alla uppgifter, inklusive Personuppgifter, vid uppsägning av Avtalet med Semantix 

• Meddela Semantix om statliga myndigheter begär åtkomst till Personuppgifter som härrör från 
Semantix 

• Inte dela eller överföra data till någon annan tredje part utan medgivande från Semantix 

• Inte överföra eller behandla Personuppgifter i ett land utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) utan föregående skriftligt medgivande från Semantix 

• Implementera och upprätthålla organisatoriska, operativa, ledningsmässiga, fysiska och tekniska 
åtgärder för att skydda Personuppgifterna på en lämplig skyddsnivå för att förhindra felaktig 
användning eller röjande av Personuppgifter 

• Följa en begäran från Semantix att granska Leverantörens säkerhetsdokumentation (t.ex. om du är en 
myndighet) och/eller göra en skriftlig självutvärdering som fastställer överensstämmelse med Tillägget 

• Låta Semantix eller en tredjepartsrevisor, med 12 dagars skriftligt varsel, genomföra en revision av 
Leverantörens behandlingsverksamhet 

o En revision kan till exempel göras via ett frågeformulär eller på plats 

• Betala för förbättringar på egen bekostnad om revisionen uppenbarar säkerhetsproblem 

• Förse Semantix med ett skriftligt meddelande senast 24 timmar efter Intrång i Personuppgifter (12 
timmar för IT-leverantörer) 

• Arbeta med Semantix för att hitta en lösning på Intrång i Personuppgifter 

• Efterleva de Registrerades rättigheter (de personer vars Personuppgifter har använts eller lagrats), 
inklusive en potentiell borttagning av Personuppgifter 
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• Inte hålla Semantix ansvarig på något sätt för Leverantörens underlåtenhet att följa sina skyldigheter 
enligt Tillägget 

• Kompensera Semantix för skadeanspråk riktade mot Semantix när sådana anspråk orsakats av 
Leverantören. 

 


