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Databehandleraftale 

zExpense 

 

1 Baggrund og formål 
Databehandleren stiller IT-løsninger, specificeret i Bilag 1 (”Applikationen”), til rådighed for den Dataansvarlige i henhold 
til serviceaftalen (”Samarbejdsaftalerne) mellem parterne. 
 
Applikationen benyttes af den Dataansvarlige til at opbevare og arbejde med HR-data (”Personoplysninger”) vedrørende 
den Dataansvarliges medarbejdere.  

Denne databehandleraftale (”Aftalen”) har til formål at sikre, at Dataansvarlig og Databehandleren overholder den til 
enhver tid gældende persondataretlige regulering, inklusiv men ikke begrænset til: 

 Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
”EU GDPR”), når denne får virkning subsidiært national lovgivning. 

 Gældende regler om datasikkerhed, herunder men ikke begrænset til sikkerhedsforanstaltninger.  

Dataansvarlig skal behandle Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. 

Dataansvarlig har eneansvar for nøjagtigheden, integriteten, indholdet, pålideligheden og lovligheden af de personoplys-

ninger, der er fremlagt til Databehandleren. 

Dataansvarlig har opfyldt alle obligatoriske krav og pligter til at underrette eller få tilladelse fra de relevante tilsynsmyn-

digheder vedrørende behandling af personoplysninger. 

Dataansvarlig garanterer, at vedkommende har opfyldt sine forpligtelser til at oplyse relevant information til data 

subjektet med hensyn til behandling af Persondata i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. 

 

2 Definitioner 
Dataansvarlig Kunden, som afgør til hvilke formål og med hvilke 

hjælpemidler, der må foretages behandling af persondata 

Databehandler Azets, som behandler persondata på vegne af 
Dataansvarlig 

Part og parter Dataansvarlig og Databehandler er sammen nævnt 
”Parter” og nævnt ”Part” hver for sig 

Underdatabehandler Databehandlerens underdatabehandler. Dette inkluderer 
andre virksomheder inden for Azets koncernen eller 
eksterne virksomheder. 
 
Vi henviser til afsnit 6 og Bilag 1 for yderligere information 
om underdatabehandlere og Dataansvarliges samtykke 

Persondata Enhver form for information om en identificeret eller 
identificerbar fysisk person (Data subjekt) 

Data subjekt En person, som kan identificeres direkte eller indirekte 
gennem Persondata 
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Behandling af Persondata Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som 
Persondata gøres til genstand for, for eksempel 
indsamling, opbevaring, organisering, systematisering og 
formidling 

Tilsynsmyndighed En uafhængig offentlig myndighed, der er etableret i en 
Medlemsstat. I Danmark er den relevante myndighed 
Datatilsynet 

Samarbejdsaftale Den nuværende og altid gældende samarbejdsaftale 
mellem Dataansvarlig og Databehandler 

 

3 Instruks 
Databehandleren handler alene efter instruks fra den Dataansvarlige, og det er den Dataansvarlige, der afgør til hvilke 
formål, der må foretages behandling af Personoplysninger.  
  
Databehandleren må alene anvende Personoplysninger til de formål, som er nødvendige for at opfylde aftalen med den 
Dataansvarlige.  
  
Databehandleren må ikke behandle Personoplysningerne til egne formål, ligesom Databehandleren ikke må overlade 
Personoplysningerne til tredjepart, medmindre dette sker som led i opfyldelsen af lovkrav eller efter aftale med den Data-
ansvarlige.  
  
Databehandleren forpligter sig til at efterleve den Dataansvarliges nærmere instrukser for håndteringen af Personoplys-
ningerne. Den Dataansvarliges instruks til Databehandler er vedlagt Aftalen som Bilag 1.  
  
Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav vedrørende behandlingen af 
Personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til sikkerhedskrav og til at informere den Dataansvarlige, såfremt den 
specifikke instruks er i uoverensstemmelse med EU GDPR. 
 

4 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger  
Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse 
med EU GDPR, artikel 32, således at Behandling af Persondata ifølge Samarbejdsaftalen sker i henhold til gældende 
lovgivning og til beskyttelse af Data subjektets rettigheder.  
 
Databehandleren har sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller 
forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med EU 
GDPR. 
 
Databehandleren har udarbejdet IT-sikkerhedspolitikker, som er gældende for alle koncernens selskaber. Databehandler 
forpligter sig bl.a. til at undervise egne medarbejdere herom årligt, ligesom alle Databehandlerens medarbejdere ved 
ansættelsen har underskrevet erklæring om tavshedspligt. For yderligere information henvises til Bilag 2. 
 

5 Databehandlerens interne procedurer 
Databehandleren skal sikre, at alene personer hos Databehandleren, som autoriseres hertil, har adgang til Personoplys-
ningerne, ligesom Databehandleren forpligter sig til alene at autorisere personer, som har behov for at opnå autorisation 
for at opfylde deres jobfunktion hos Databehandleren i forhold til Samarbejdsaftalen. 
  
Databehandleren forpligter sig til at sørge for, at Databehandlerens medarbejdere løbende uddannes i korrekt håndtering 
af Personoplysninger.  
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6 Underdatabehandler 
Databehandleren kan gøre brug af en tredjepart til behandlingen af Personoplysninger for den Dataansvarlige 
(”Underdatabehandler”), i det omfang dette fremgår af: 

 Samarbejdsaftalen, eller 

 Dokumenteret instruks i Bilag 1 i Aftalen. 
  
I henhold til EU GDPR, artikel 28 skal Databehandleren og Underdatabehandleren have indgået en skriftlig kontrakt, der 
pålægger Underdatabehandleren de forpligtelser, som Databehandleren har påtaget sig. Det er Databehandlerens 
ansvar at sikre, at Underdatabehandleren efterlever og har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerheds-
foranstaltninger i overensstemmelse med gældende sikkerhedslovgivning og EU GDPR. 
 
Databehandleren vil underrette den Dataansvarlige om ændringer vedrørende tilføjelser og udskiftninger af Underdata-
behandlere og Databehandleren vil give den Dataansvarlige mulighed for at opponere mod disse ændringer. I tilfælde af 
indsigelse har Databehandleren adgang til at opsige Samarbejdsaftalen med behørig varselsperiode jvf. Samarbejds-
aftalen uden forudgående varsel. 
 
Databehandleren kan overføre Persondata til lande, hvor Underdatabehandlere i Azets og/eller hvor eksterne Under-
databehandlere opererer. Databehandleren sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse i forhold til behandling af Person-
data i overensstemmelse med EU GDPR (herunder brug af EU Standardkontrakter eller tilsvarende juridisk hjemmel 
godkendt af tilsynsmyndigheder). Dataansvarlig er bekendt med at overførsel kan forekomme og autoriserer, at Behand-
ling af Persondata i andre lande kan ske. 
 
Underdatabehandlere, som Databehandleren anvender til opfyldelse af Samarbejdsaftalen fremgår af Bilag 1. Ved 
underskrift af nærværende Aftale, accepterer den Dataansvarlige Databehandlerens brug af Underdatabehandlere på 
ovennævnte vilkår. 
 

7 Kontrol / revisionserklæring 
Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne 
kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.  
 
Hvis yderligere oplysninger anses for nødvendige til at beskytte særlige interesser, kan parterne aftale, at Databehand-
lerens sikkerhedssystemer skal kontrolleres af en revisor. Revisoren og dennes personale er forpligtet til at bevare 
fortroligheden vedrørende Databehandlerens sikkerhedssystemer og enhver information, der er kommet til kundskab i 
forbindelse med revisionen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal revisoren kun bekræfte, om Databehandleren over-
holder lovgivningen om beskyttelse af Persondata. Den Dataansvarlige skal bære omkostningerne til revisor. Data-
behandleren skal yde den nødvendige bistand vedrørende revision. 
   
For at opfylde denne forpligtelse kan parterne indgå en aftale om, at Dataansvarlig årligt får en revisionserklæring fra en 
uafhængig tredjepart, der får adgang til Databehandlerens systemer. Dataansvarlig skal bære de omkostninger, der er 
afholdt i denne sammenhæng, herunder men ikke begrænset til, omkostningerne hos Databehandleren. 
 
I tilfælde af, at den Dataansvarlige og/eller relevante offentlige myndigheder, særligt Datatilsynet, ønsker at foretage en 
fysisk inspektion af de ovennævnte foranstaltninger, forpligter Databehandleren sig til – med et rimeligt varsel – at stille 
tid og ressourcer til rådighed herfor. 

8 Underretningspligt  
Databehandleren er forpligtet til at underrette den Dataansvarlige skriftligt ved kendskab til enhver afvigelse i forhold til 
opfyldelse af denne Aftale, herunder ved afvigelse fra instrukser fra den Dataansvarlige.  
 
Databehandleren skal ved at underrette Dataansvarlig gøre det muligt for Dataansvarlig at overholde kravene i EU 
GDPR, artikel 33 og 34, og anden gældende lovgivning for at underrette tilsynsmyndigheder eller registrerede om 
hændelser. 
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Notifikationen skal mindst: 
 

a) beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det 
omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af 
personoplysninger; 

b) angive navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere 
oplysninger kan indhentes;  

c) beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden;  
d) beskrive de foranstaltninger, som den Dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på 

persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige 
skadevirkninger. 

 
Ligeledes er Databehandleren forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette den Dataansvarlige i tilfælde af mistanke 
om (eller konstatering af) brud på fortrolighedsforpligtelser, misbrug, fortabelse eller forringelse af data. 
  

9 Tavshedspligt / fortrolighed 
Databehandleren forpligter sig til over for uvedkommende at hemmeligholde alle Personoplysninger, som 
Databehandleren får kendskab til som led i opfyldelsen af Samarbejdsaftalen med den Dataansvarlige.  
  
Databehandleren skal sikre, at alle medarbejdere hos Databehandleren er underlagt tavshedspligt.  
 
Databehandleren sikrer, at dennes ansatte, som behandler persondata på vegne af Dataansvarlig, er underlagt 
fortrolighed og tavshedspligt. 
 
Underdatabehandlere skal ligeledes være underlagt fuld tavshedspligt. 
 

10 Aftalens ikrafttræden, varighed og ændringer  
Aftalen indgås ved begge parters underskrift og er gældende, så længe Samarbejdsaftalen er gældende. 
 
Begge parter kan kræve ændringer i Aftalen, såfremt ændringerne er nødvendige for at efterleve lovgivningen.  
 

11 Håndtering af data efter aftalens ophør 
Den Dataansvarlige har fuld rådighed over Persondata og har ret til at få disse udleveret på begæring, herunder ved 
Samarbejdsaftalens ophør.  
 
Uanset årsag til opsigelse af Aftalen skal Databehandleren på anmodning fra Dataansvarlig slette, returnere al 
Persondata på varigt medium og format og samtidig slette alle kopier medmindre gældende lovgivning pålægger 
Databehandleren at opbevare Persondata. 
 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, honoreres Databehandleren for håndtering som nævnt ovenfor baseret på: 
i) Timepris for medgået tid og/eller  
ii) Kompleksiteten af anmodning fra Dataansvarlig. 
  

12 Ansvar 
Ansvar for overtrædelse af bestemmelserne i Aftalen reguleres af bestemmelserne i Samarbejdsaftalen mellem 
Dataansvarlig og Databehandler. I tilfælde at ansvar ikke er reguleret i Samarbejdsaftalen gælder følgende: 
 
Databehandleren er ansvarlig for skader forårsaget af behandling, der overtræder gældende lovgivning om databeskyt-
telse, herunder EU GDPR. Databehandleren er kun ansvarlig for direkte og dokumenterede skader forårsaget af 
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behandling, hvor Databehandleren har overtrådt denne Databehandleraftale og / eller gældende databeskyttelses-
regulering, der specifikt er rettet mod Databehandlerens forpligtelser. 
 
For at undgå tvivl er Parterne enige om og anerkender, at hver Part er ansvarlig for at betale alle administrative bøder, 
som en Part er blevet pålagt at betale i overensstemmelse med GDPR. 
 
Databehandleren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab som følge af den Dataansvarliges forkerte 

brug af Applikationen. 

 

13 Tvister 
Aftalen er underlagt gældende lov og værneting som anført i Samarbejdsaftalen, medmindre andet er påkrævet i 
gældende databeskyttelseslovgivning. 
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Bilag 1: Den Dataansvarliges instruktioner til Databehandler 
Dette bilag er en integreret del af Aftalen og udgør den Dataansvarliges instruks til Databehandleren i forbindelse med 

anvendelsen af Applikationen, der benyttes af den Dataansvarlige til at opbevare og arbejde med HR-data 

(”Personoplysninger”) vedrørende den Dataansvarliges medarbejdere. 

Behandling af Personoplysninger 

Formål med behandlingen 

Databehandleren stiller system til rådighed for den Dataansvarlige. Systemet benyttes til udlæg, rejseafregninger og 
lignende. med eventuel integration til løn- og økonomisystem m.m.  
 

Databehandleren leverer SaaS softwareløsning, herunder vedligehold, support og hosting, til brug for den Dataansvar-
lige. Som led i leverancen heraf, vil Databehandleren få adgang til Personoplysninger vedrørende den Dataansvarliges 
ansatte. 
 
Kategorier af datasubjekter 

- Medarbejdere hos den Dataansvarlige  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
zExpense: 
Benyttes til dataindsamling af udlæg, rejseafregninger og lignende. 
 
Kategorier af personoplysninger: 
- Navn, adresse, telefonnummer og e-mail 
- CPR nummer 
- Løn- / og medarbejdernummer. 
- Ansættelses- og opsigelsesdato 
- Bankoplysninger 
- Registreringsnummer (bil) 
- Kørte kilometer inkl. rute m.m. 
- Elektronisk udlæg/rejseafregninger 
 
Personfølsomme personoplysninger: 

- Helbredsoplysninger i form af elektroniske bilag 
- GPS oplysninger 
 
Fysisk placering af support: 

 Azets Selskaber i Europa. 
 
 
Underdatabehandlere: 
 
Udvikling og vedligeholdelse: 
Zebon ApS, Nordre Strandvej 119 A, DK-3150 Hellebæk. 
 
Hosting: 

Fuzion A/S, Niels Bohrs Vej 35, DK-8660 Skanderborg. 
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Bilag 2: Tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav  

1. Databehandlerens fysiske sikkerhed:  

 Adgang til databehandlers kontorer sker via bemandet reception til fællesarealer, eller for medarbejdere via 
adgangskort/kode til afdelinger, hvor data behandles. 

 Adgang til serverrum kræver både adgangskort og personlig kode. Adgange godkendes af Azets’ Security 
Officer. 

 Håndværkere mv. har gæstekort i den periode, hvor arbejde udføres. 

 Andre eksterne skal følges med en Azets medarbejder og skal bære gæstekort. 
 

2. Databehandlerens tekniske sikkerhed: 

 Databehandler opdaterer virusdefinitioner dagligt. 

 Lokal firewall på PC’er og servere er aktiveret. 

 Azets netværk er beskyttet af en firewall. Firewallen scannes hvert kvartal af ekstern udbyder for at sikre 
optimal konfiguration. 

 Azets medarbejdere har ekstern adgang til netværk via krypterede forbindelser. 

 Data på alle PC’er er krypteret.  

 Udveksling af persondata med dataansvarlig mv. sker via krypteret forbindelser, f.eks. SFTP eller portaler. 

 Backup af data foretages hver nat til lokal storage. Derudover kopieres data til eksternt datacenter, således at 
data findes to steder. 

 
3. Databehandleren organisatoriske sikkerhed: 

 Forhold vedrørende autorisationsprocedurer, adgangsrettigheder, logning mv. følger Azets interne IT 
procedurer, der er godkendt af nordisk ledergruppe og lokal Security Officer. 
 

4. Databehandlerens politik for sletning af Personoplysninger: 

 Som udgangspunkt slettes Personoplysninger på den dataansvarliges medarbejdere som aftalt i 
Samarbejdsaftalen. Såfremt der ikke er indgået specifik herom, slettes persondata på anfordring eller ved 
samarbejdets ophør, dog senest efter fem år. 

 
5. Relevante hjemmesider: 

 Azets Privacy and Cookie Policy kan tilgås her via dette link: 
https://www.azets.com/privacy-statement/ 
https://www.azets.com/trust-center/ 
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