
1. KONTAKTUPPGIFTER

2. INSTRUKTIONER

2.1	 Kortfattad	beskrivning	av	Tjänsten	och	ändamålen	med	behandlingen
Ange alla ändamål för vilka personuppgifter ska behandlas av leverantören:
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2.2	 Kategorier	av	personuppgifter
Ange vilka personuppgifter som ska behandlas av leverantören:

Ange vilka särskilda kategorier av personuppgifter som ska behandlas av 
leverantören (om några):

2.3	 Kategorier	av	registrerade
Ange vilka kategorier av registrerade som leverantören kommer att behandla 
personuppgifter om och dess omfattning:

2.4	 Behandlingsaktiviteter	(lagring,	administrering,	samkörning	av	register	osv.)
Ange vilka behandlingar som kommer att utföras av leverantören:

2.5	 Plats	för	behandling	av	personuppgifter
Ange alla länder där personuppgifter kan komma att lagras och/eller behandlas 
av leverantören:
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Dessa personuppgifter ska hämtas från följande behandlingar som leverantören utför för kundens 
räkning (t.ex: backup, lagring, felsökning):

Och får endast användas av leverantören i syfte att förbättra och/eller utveckla följande typer av  
tjänster eller kategorier av tjänster som kunden beställt (t.ex: leverantörens felhanteringsprocess):

Specifikation över de kategorier av personuppgifter som får användas i syfte att förbättra tjänster 
som kunden har beställt (t.ex: namn, adress):

2.6	 Användning	i	syfte	att	förbättra	Tjänsten
Om leverantören ska ha rätt att behandla personuppgifter ”i syfte att utveckla  
och förbättra Tjänsten” ska detta uttryckligen framgå av nedanstående ifyllda tabell.

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER
Ange alla organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som ska implementeras av
leverantören (leverantörens interna säkerhetsföreskrifter ska finnas på den webbplats
eller annan åtkomlig plats som är angiven i Specifikationen) :

3.1.1	 Fysisk	åtkomstkontroll
Åtgärder som förhindrar obehörigas fysiska tillgång till IT-system där behandling 
av personuppgifter sker:
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3.1.2	 Åtkomstkontroll	avseende	system
Åtgärder som förhindrar obehöriga att använda IT-system:

3.1.3	 Åtkomstkontroll	avseende	personuppgifter
Åtgärder för att säkerställa att personer som är behöriga att använda  
IT- systemet endast bereds tillgång till personuppgifter som omfattas av 
personernas fastställda behörigheter:

3.1.4	 Åtkomstkontroll	vid	överföringar
Åtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte obehörigen kan läsas, kopieras, 
ändras eller raderas vid elektronisk överföring eller vid överföring eller lagring på  
lagringsenheter samt att mottagare kan identifieras och kontrolleras då överföring  
av personuppgifter sker via elektronisk överföring:

3.1.5	 Kontroll	över	inmatning	av	personuppgifter
Åtgärder för att säkerställa att det i efterhand går att granska och avgöra om 
personuppgifter har matats in, ändrats eller raderats i IT-systemet och vem  
som har vidtagit åtgärden:

3.1.6	 Tillgänglighetskontroll
Åtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot oavsiktlig 
förstörelse eller förlust:
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3.1.7 Särskiljningskontroll
Åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som samlats in för olika 
ändamål kan behandlas separat:

3.1.8 Lagringsregler
Åtgärder för att tillse att personuppgifter gallras under och efter avtalstiden 
när användningen inte längre är nödvändig för det ursprungliga ändamålet:

Under avtalstiden: Så snart som möjligt och senast inom _____________
från det att kunden begärde att personuppgifterna skulle raderas.  

Efter att avtalet har upphört att gälla: se punkten 8.2 i Biträdesavtalet.

3.1.9 Säkerhetsföreskrifter
Ange leverantörens interna säkerhetsföreskrifter som ska gälla för  
personuppgiftsbehandlingen, alternativt hänvisa till webbplats eller annan 
åtkomlig plats där dessa säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga:
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Namn Plats för behandling (land)

3.1.10	 Certifieringar	m.m.
Ange eventuella certifieringsmekanismer eller uppförandekoder för 
dataskydd som leverantören innehar eller har åtagit sig att följa:

4. PÅ	FÖRHAND	GODKÄNDA	UNDERBITRÄDEN
Leverantören har rätt att använda följande underbiträden för att behandla
personuppgifter inom ramen för Biträdesavtalet:
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	LeverantörenNamn och organisationsnummer: CloudPro AB, 556989-5039
	KundenNamn och organisationsnummer: 
	LeverantörenFöreträdare: Lennart Ivars, VD
	KundenFöreträdare: 
	LeverantörenDataskyddsombud om något: 
	KundenDataskyddsombud om något: 
	Specifikation över de kategorier av personuppgifter som får användas i syfte att förbättra tjänster som kunden har beställt tex namn adressRow1: Ej aktuellt.
	Dessa personuppgifter ska hämtas från följande behandlingar som leverantören utför för kundens räkning tex backup lagring felsökningRow1: Ej aktuellt.
	Och får endast användas av leverantören i syfte att förbättra ocheller utveckla följande typer av tjänster eller kategorier av tjänster som kunden beställt tex leverantörens felhanteringsprocessRow1: Ej aktuellt.
	från det att kunden begärde att personuppgifterna skulle raderas: en (1) månad
	NamnRow1: 
	Plats för behandling landRow1: 
	NamnRow2: 
	Plats för behandling landRow2: 
	NamnRow3: 
	Plats för behandling landRow3: 
	NamnRow4: 
	Plats för behandling landRow4: 
	NamnRow5: 
	Plats för behandling landRow5: 
	NamnRow6: 
	Plats för behandling landRow6: 
	undefined: Lagring hos leverantören av den information, inklusive personuppgifter, som Kunden väljer.
	Kategori av personuppgifter - leverantören: De personuppgifter som Kunden väljer att lagra.
	Kategori av personuppgifter -: De särskilda kategorier av personuppgifter som Kunden eventuellt väljer att lagra.
	Kategori av registrerade: De kategorier av registrerade som Kunden väljer att lagra personuppgifter om, exempelvis personal eller kontaktpersoner hos egna kunder.
	Behandlingsaktiviteter: Lagring av data.
	Behandling av personuppgifter: Sverige.
	Säkerhetsåtgärder: Leverantörens interna säkerhetsföreskrifter finns daterade och underskrivna och görs tillgängliga för Kunden på begäran. Utöver det skriver Leverantörens medarbetare på sekretessavtal och har genomgått grundläggande informationssäkerhets- och dataskyddsutbildning.
	Fysisk åtkomstkontroll: Elektronisk passering där endast behöriga har tillgång, inpassering loggas och driftlokalerna videoövervakas. Lokationerna endast kända av behöriga. Externa personer har bara tillgång i sällskap med behörig personal från Leverantören. Kunder har bara tillgång till sin egen utrustning i driftlokalerna.
	Åtkomstkontroll - system: Låsta datorer, personlig inloggning samt spårbarhet i systemen.
	Åtkomstkontroll - personuppgifter: Personlig inloggning samt spårbarhet i systemen.
	Åtkomstkontroll - överföringar: All lagring är krypterad och sker i egna NAS (ej delad plattform). Överföringen beror sedan på hur applikationen är utformad. 
	Kontroll inmatning av personuppgifter: Spårbarhet i systemen.
	Tillgänglinghetskontroll: Regelbundna backuper tas av lagrade data och kan återläsas vid behov.
	Särskiljningskontroll: Ej aktuellt.
	Lagringsregler- gallras: Ej aktuellt - Kunden gallrar själv de personuppgifter denne vill gallra.
	Lagringsregler -raderas: 
	Efter att avtalet upphört att gälla: Kunden flyttar själv de personuppgifter denne vill spara från lagringsplatsen. När tjänsten avslutas rensas alla de av Kundens uppgifter som fortfarande lagras.
	Säkerhetsföreskrifter: Interna säkerhetsföreskrifter görs tillgängliga för Kunder efter begäran till Leverantören.
	Certifieringar: Ej aktuellt.


