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Detta personuppgiftsbiträdesavtal, inklusive samtliga eventuella bilagor, (“Avtalet”) 
har ingåtts  

 

Personuppgiftsbiträdet och den Personuppgiftsansvarige benämns här nedan 
gemensamt för ”Parterna” eller var för sig ”Part”. 

 

1. Uppdragets art och Avtalets syfte 
Parterna har ingått ett avtal enligt vilken Personuppgiftsbiträdet ska bistå 
Personuppgiftsansvarige med att hantera/bedriva den Personuppgiftsansvariges 
medlemsregister samt vara behjälplig vid sökandet och redovisningen av statsbidrag 
(”Uppdraget”). Uppdraget medför att Personuppgiftsbiträdet behandlar 
personuppgifter, inklusive annan information, för Personuppgiftsansvariges räkning. 
Uppdraget löper från och med undertecknandet tills vidare. 

 

Syftet med detta Avtal är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som följer 
med Uppdraget att behandla personuppgifter och annan information, för att på så vis 
säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som 
följer av tillämplig dataskyddslagstiftning vilket även omfattar EU:s 
dataskyddsförordning (”GDPR”) och eventuell senare lagstiftning som ersätter eller 
kompletterar dessa. (”Dataskyddslagstiftningen”) 

 

I sin kapacitet av personuppgiftsbiträde ska Personuppgiftsbiträdet behandla 
personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsansvarige i enlighet med detta Avtal. 
(”Behandlingen”) 
 

2. Personuppgiftsbehandlingens ändamål och omfattning 
Syftet med Behandlingen är att tillse att Personuppgiftsansvarige har möjlighet att föra 
ett register över sina medlemmar samt att var personuppgiftsansvarige behjälplig med 
att söka bidrag beräknat på medlemsantalet. Medlemsregistret innehåller 
kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariges medlemmar. Personuppgiftsbiträdet 
kommer även att vara behjälplig med personuppgiftsansvariges 
inloggningsmöjligheter.  
 
Om Personuppgiftsbiträdet har varit den Personuppgiftsansvarige behjälplig vid 
sökandet av statsbidrag, kommer Personuppgiftsbiträdet att behålla uppgifterna i upp 
till tre år efter att bidraget söktes i syfte att kunna redovisa dess användning och på 
så uppfylla kraven för statsbidraget. 

 
3. Kategorier av registrerade 
Följande kategorier av registrerade kan komma att omfattas av Behandlingen 
- Medlemmar  
- Användare i IT-systemet  

 
4. Kategorier av personuppgifter 
Följande kategorier av personuppgifter kan förekomma i Behandlingen som regleras i 
detta Avtal. 
- Namn 
- Födelseår 
- Adress 
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- Mejladress 
- Telefonnummer 
- Kön 
 

5. Den Personuppgiftsansvariges skyldigheter 

5.1 Allmänt 
Den Personuppgiftsansvarige ska etablera rutiner i den egna verksamheten för bland 
annat följande: 
• säkerställa att det finns en rättslig grund enligt Dataskyddslagstiftningen för att 

personuppgifterna behandlas för de ändamål som anges i punkten 2 ovan; 
• medarbetare inte för in känsliga personuppgifter (t ex personnummer, 

hälsotillstånd, etniskt ursprung) i medlemsregistret; 
• tillvarata de registrerades rätt till information och insyn, rätt till radering m.m.; 
• anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten; och 
• säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under den 

Personuppgiftsansvarige överinseende och som får tillgång till personuppgifterna, 
endast Behandlar dessa i enlighet med givna instruktioner, om inte annat åläggs 
personen enligt lag. 

5.2 Information till Personuppgiftsbiträdet 
Den Personuppgiftsansvarige ska omedelbart och skriftligen anmäla till 
Personuppgiftsbiträdet alla förhållanden som kan medföra behov av förändringar i det 
sätt som Personuppgiftsbiträdet Behandlar personuppgifterna. 
 

6. Personuppgiftsbiträdets skyldigheter 

6.1 Säkerhetsåtgärder 
Personuppgiftsbiträdet ska etablera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa att Behandlingen sker i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen, 
villkoren i Uppdraget och detta Avtal. Detta gäller såväl den Personuppgiftsansvariges 
som Personuppgiftsbiträdets skyldigheter, inklusive kravet på inbyggt dataskydd som 
standard som gäller enligt Dataskyddslagstiftningen. Säkerhetsåtgärderna ska minst 
motsvara den nivå som behöriga tillsynsmyndigheter normalt kräver för motsvarande 
Behandlingar. Åtgärderna ska vara dokumenterade och ska utan onödigt dröjsmål 
lämnas till den Personuppgiftsansvarige på dennes skriftliga begäran. 

6.2 Instruktioner 
Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifterna för det ändamål som 
framgår av punkten 2 ovan, i enlighet med de instruktioner som den 
Personuppgiftsansvarige meddelat Personuppgiftsbiträdet i Uppdraget och i punkten 7 
nedan, och i syfte att utföra Uppdraget. 

 

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under 
dennes överinseende och som får tillgång till personuppgifterna som omfattas av detta 
Avtal, endast Behandlar dessa i enlighet med meddelade instruktioner, om inte annat 
åläggs personen enligt lag. 

 
Av instruktionerna under punkten 7 nedan framgår bland annat vilka 
säkerhetsåtgärder som Personuppgiftsbiträdet ska tillämpa. I den utsträckning som 
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Uppdraget förskriver ytterligare säkerhetsåtgärder ska även dessa tillämpas på 
Personuppgiftsbiträdet. 
 
Om Personuppgiftsbiträdet anser att den Personuppgiftsansvariges instruktioner står i 
strid med Dataskyddslagstiftningen, ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen underrätta 
den Personuppgiftsansvarige om detta via den kontaktinformation som framgår av 
avtalsingressen.  

6.3 Utlämnande av personuppgifter och användningen av underleverantörer 
Personuppgiftsbiträdet får inte överföra eller ge åtkomst till personuppgifter till en 
extern part utan den Personuppgiftsansvariges uttryckliga och skriftliga 
förhandstillstånd, i annat fall än när det föreligger en lagstadgad skyldighet för 
Personuppgiftsbiträdet att göra det. Om en sådan lagstadgad skyldighet föreligger, ska 
Personuppgiftsbiträdet får endast anlita de nedan namngivna underleverantörerna vid 
insamling av erforderliga samtycken i enlighet med detta Avtal: 

  
Namn Hemvist  Vilka personuppgifter avses 
eBas 
(medlems- och 
administrationssystem, 
driven av Sverok 
Admin AB) 

Sverige -                    Namn 
-                    Födelseår 
-                    Adress 
-                    Mejladress 
-                    Telefonnummer 
-                    Kön 

  
Personuppgiftsansvarig medger genom undertecknandet av Avtalet att ovanstående 
underleverantörer accepteras. 

 
Personuppgiftsbiträdet ska ingå ett skriftligt avtal med sina underleverantörer, som 
binder underleverantören vid minst samma skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet 
har enligt detta Avtal. 

 
Om en ny underleverantör tillkommer, eller vid byte av underleverantör, ska 
Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om detta via de 
kontaktuppgifter som framgår av avtalsingressen, minst fyrtiofem (45) dagar innan 
förändringen sker, och inhämta dennes skriftliga godkännande. Godkännande ska ges 
utan onödigt dröjsmål, senast inom femton (15) dagar från det Personuppgiftsansvarig 
mottog förfrågan. Då användande av underleverantörer är grunden för att 
Personuppgiftsbiträdet ska kunna uppfylla sin del av Uppdraget måste den 
Personuppgiftsansvarige för att kunna motsätta sig förändringen kunna visa på att 
bytet av underleverantör kommer att medföra en legal risk för den 
Personuppgiftsansvarige.  

6.4 Krav på lokalisering och överföring av personuppgifter till tredjeland 
Personuppgiftsbiträdet ska tillse att personuppgifterna endast lagras och i övrigt 
Behandlas inom EU/EES om inte Parterna skriftligen kommer överens om något annat. 
Detsamma gäller all åtkomst till personuppgifterna, exempelvis för service, support, 
underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering. 

6.5 Tystnadsplikt och behörighet 
Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att personer med behörighet att behandla 
personuppgifterna antingen omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt eller har åtagit sig 
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tystnadsplikt i ett bindande avtal. Åtkomst till personuppgifterna ska begränsas till 
sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

6.6 Incidentrapportering 
Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
säkerhetsincidenter som har medfört oavsiktlig eller olovlig förstörelse, förlust, 
ändring, obehörigt utlämnande av eller åtkomst till personuppgifterna. Alla sådana 
incidenter ska dokumenteras av Personuppgiftsbiträdet och dokumentationen ska 
överlämnas utan oskäligt dröjsmål till den Personuppgiftsansvarige på dennes skriftliga 
begäran.  
 
Om det är sannolikt att en personuppgiftsincident medför risk för den personliga 
integriteten hos de registrerade, ska Personuppgiftsbiträdet omedelbart efter att 
personuppgiftsincidenten kommit till Personuppgiftsbiträdets kännedom, vidta lämpliga 
avhjälpande åtgärder för att förhindra eller begränsa personuppgiftsincidentens 
potentiella negativa effekter. 
 
I de fall en incident ska rapporternas till tillsynsmyndigheten, ska 
Personuppgiftsbiträdet samarbeta med och skyndsamt bistå den 
Personuppgiftsansvarige med all relevant information som efterfrågas och samarbeta 
med tillsynsmyndigheten (exempelvis genom att tillåta att tillsynsmyndigheten kan 
genomföra inspektion). 

6.7 Bistånd för att fullgöra skyldigheter gentemot de registrerade 
Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige att fullgöra sina 
skyldigheter när de registrerade utövar sin rätt till insyn, rättelse, radering, 
dataportabilitet etc. enligt dataskyddslagstiftningen. Detta ska ske utan oskäligt 
dröjsmål och senast inom tio (10) dagar från skriftlig anmodan. Den 
Personuppgiftsansvarige ska i dessa fall kontakta Anna Hedlund, generalsekreterare 
Unga Forskare, anna.hedlund@ungaforskare.se, 08 8344 500. 

6.8 Radering av personuppgifter 
För det fall att Personuppgiftsansvarige under avtalstiden skriftligen meddelar (t.ex. 
genom att trycka på ”deleteknappen”) att vissa personuppgifter ska raderas, ska 
Personuppgiftsbiträdet säkerställa att de aktuella uppgifterna förstörs, skrivs över eller 
på annat sätt skyndsamt raderas, dock senast inom tio (10) dagar. 

 

När Uppdraget har upphört att gälla, eller vid den tidigare tidpunkt som meddelas av 
Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet lämna tillbaka och/eller radera 
eller förstöra alla personuppgifter som omfattats av Uppdraget på det sätt som 
Personuppgiftsbiträdet finner lämpligt. Detta ska ske inom fyrtiofem (45) dagar från 
Uppdragets upphörande respektive den Personuppgiftsansvariges meddelande.  

 

Personuppgiftsbiträdet ska skicka en skriftlig bekräftelse på att radering/förstöring har 
skett till den Personuppgiftsansvarige inom trettio (30) dagar efter radering etc., via 
de kontaktuppgifter som framgår av avtalsingressen. 

 

Personuppgiftsbiträdet kan komma att behålla vissa uppgifter i enlighet med punkten 2 
upp till tre år. Personuppgiftsbiträdet ska då skicka en skriftlig bekräftelse på 

mailto:anna.hedlund@ungaforskare.se
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radering/förstörelse till den Personuppgiftsansvarige vid varje tillfälle då radering sker 
under de tre kommande åren. 

6.9 Revision 
Personuppgiftsbiträdet ska tillse att den Personuppgiftsansvarige har möjlighet att, på 
egen hand, och på plats hos Personuppgiftsbiträdet och/eller dennes eventuella 
underleverantörer, kontrollera att Personuppgiftsbiträdet och dennes eventuella 
underleverantörer efterlever alla bestämmelser om Behandlingen enligt detta Avtal, 
Uppdraget och Dataskyddslagstiftningen (t.ex. att samtliga berörda vidtar adekvata 
säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna). 

6.10 Övrigt 
Den Personuppgiftsansvariga har naturligtvis även rätt att kräva en revision av 
Personuppgiftsbiträdet vid misstanke om att Personuppgiftsbiträdet inte agerar i 
enlighet med Avtalet och/eller Dataskyddslagstiftningens krav. 

 

7. Instruktion till Personuppgiftsbiträdet  

7.1 Informationssäkerhet 
Personuppgiftsbiträdet är ansvarigt för att säkerställa personuppgifternas 
konfidentialitet och etablera minst sådana tekniska, fysiska, administrativa och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder som är lämpliga i förhållande till den risk som 
Behandlingen kan medföra för de registrerade rättigheter och friheter, och för den 
Personuppgiftsansvariges verksamhet, allt i enlighet med den 
Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner. Personuppgiftsbiträdet ska ta särskild 
hänsyn till risken för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring och till 
risken för obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifterna samt till 
risken för andra personuppgiftsincidenter.  

7.2 Kryptering 
Personuppgiftsbiträdet måste säkerställa att personuppgifterna krypteras vid 
kommunikation över öppna nät. 

7.3 Autentisering  
Personuppgiftsbiträdet måste säkerställa att flerfaktorsautentisering av användare 
krävs när part ska föra in uppgifter i medlemsregistret.  

7.4 Tillgång till information 
Personuppgiftsbiträdet ska se till att de personer som arbetar under dennes 
överinseende endast har tillgång till sådana personuppgifter som denne behöver för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter i förhållande till Personuppgiftsbiträdet.  

 

7.5 Utbildning  
Personuppgiftsbiträdet ska tillhandahålla lämplig utbildning om integritetsskydd, 
konfidentialitet och om de krav på informationssäkerhet som ställs i detta Avtal till alla 
personer som arbetar under dennes överinseende och som har tillgång till 
personuppgifter som omfattas av detta Avtal. 
 

8. Ansvarsbegränsningar och regressrätt m.m. 
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Personuppgiftsbiträdets ansvar under detta Avtal gentemot Personuppgiftsansvarige är 
begränsat till max 10 % av den Personuppgiftsansvariges omsättning föregående 
budgetår. Personuppgiftsbiträdet ansvarar inte i något avseende för indirekta skador 
eller följdskador, såsom förlorade intäkter, förlust av data eller eventuella 
sanktionsavgifter. För att Personuppgiftsbiträdet ska vara ansvarig gentemot 
Personuppgiftsansvarige krävs att Personuppgiftsbiträdet uppenbarligen ej genomfört 
sitt uppdrag i enlighet med de skriftliga instruktioner och anvisningar som tydligt 
framgår av detta Avtal och att detta i sin tur bevisligen har medfört att den 
Personuppgiftsansvarige drabbats av en direkt skada som är ersättningsgill enligt detta 
Avtal. Personuppgiftsbiträdet är inte ansvarig för eventuell skada för det fall den 
Personuppgiftsansvarige agerat på ett sätt som orsakat eller förvärrat skadan, helt 
eller delvis, och/eller för det fall Personuppgiftsbiträdet inte kunnat följa Avtalet 
och/eller de skriftliga instruktionerna på grund av force majeure-liknande händelser 
och Personuppgiftsbiträdet skriftligen underrättar Personuppgiftsansvarige om dessa. 

 

Personuppgiftsbiträdet ska under Avtalets hela avtalstid inneha en för ändamålet 
lämplig och gällande ansvarsförsäkring. Kopia av försäkringspolicyn ska utan oskäligt 
dröjsmål översändas till Personuppgiftsansvarige på dennes skriftliga anmodan.  
 

9. Rätt till omförhandling 

9.1 Påkallande av omförhandling  
Part har rätt att påkalla omförhandling av detta Avtal (inklusive instruktioner) för det 
fall: 
• den andre Partens ägarförhållanden ändras väsentligt; och/eller 
• tillämplig lagstiftning eller tolkningen av den, ändras på ett sätt som väsentligen 

påverkar Behandlingen som omfattas av detta Avtal.  

9.2 Konsekvens av en omförhandling 
Parterna har inte rätt att avbryta arbetet enligt detta Avtal och/eller Uppdraget endast 
av den anledningen att rätten till omförhandling åberopas eller att en omförhandling 
påbörjas.  
 

10. Sekretess 
Parterna åtar sig härmed, under Avtalets giltighetstid och därefter, att inte avslöja 
någon information till tredjeman avseende Avtalet eller annan information som 
Parterna har tagit del av med anledning av Avtalet, oavsett om informationen är 
skriftlig eller muntlig (”Konfidentiell Information”). Parterna är överens om att 
Konfidentiell Information enbart får användas för att fullgöra skyldigheter enligt 
Avtalet och Uppdraget, och inte för något annat syfte. Den mottagande Parten 
bekräftar även att den Parten, liksom dess företrädare, ledning, anställda, 
underkonsulter och liknande, kommer att tillämpa samma omsorgsplikt, men aldrig 
mindre än skälig omsorgsplikt, som används i förhållande till sin egen konfidentiella 
information för att undvika avslöjande eller användning av Konfidentiell Information. 
 
11. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
Parter för att äga giltighet. 
 
12. Överlåtelse 
Parterna äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter 
enligt detta Avtal, utan den andra Partens i förväg lämnade skriftliga samtycke. 
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13. Avtalstid 
Detta Avtal träder i kraft vid dess undertecknande och ska därefter gälla under 
Uppdragets löptid.  
 
 
 
14. Lagval och jurisdiktion m.m. 

14.1 Lagval 
Detta Avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med det lands lag, och de 
bestämmelser, som framgår av Uppdraget. 

14.2 Tvister 
Tvister enligt detta Avtal ska avgöras i enlighet med de bestämmelser som framgår av 
Uppdraget.  

__________________________ 
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