Brain Corporation
Databehandleravtale
Denne Databehandleravtalen (“Databehandleravtalen”) er innlemmet i og underlagt vilkårene i lisensavtalen
for Sluttbrukere (EULA) mellom deg (“Sluttbruker”) og Brain Corporation (“Brain”) (“EULA”; sammen skal
EULA og Databehandleravtalen her refereres til som “Avtalen”).
1. Definerte vilkår. Begreper som er brukt med stor forbokstav i denne Databehandleravtalen, og som ikke
ellers er definert her, vil ha samme betydning som de som er beskrevet i EULA.
a.

“Tilknyttet” betyr enhver enhet som direkte eller indirekte Kontrollerer, kontrolleres av eller er under
felles Kontroll med den aktuelle enheten. "Kontroll" betyr, for definisjonens formål, direkte eller
indirekte eierskap eller kontroll av mer enn 50% av den stemmeberettigede andelen til den aktuelle
enheten.

b. “BrainOS-aktiverte Roboter” betyr enhver robot som inneholder Programvaren og leveres under et
aktivt abonnement under EULA.
c.

“Sluttbrukers Personopplysninger” betyr personopplysningene som blir gitt til Brain av
Sluttbrukerens ansatte, leverandører eller andre angitte representanter når de bruker Programvaren for
BrainOS-aktiverte Roboter.

d. “Behandlingsansvarlig” betyr enheten som bestemmer formål og midler for Behandling av
Personopplysninger.
e.

“Datalovgivning” betyr databeskyttelse- og personvernlover og forskrifter som gjelder behandling av
Personopplysninger i enhver relevant jurisdiksjon.

f.

“Den registrerte” betyr den identifiserte eller identifiserbare personen som Sluttbrukers
Personopplysninger gjelder.

g. “EØS” betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
h. “Europeisk Datalovgivning” betyr alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse og
personvern i europeiske jurisdiksjoner, inkludert, for EØS-territorier, personvernforordningen (EU)
2016/679 og eventuell etterfølgerlovgivning og tilhørende nasjonale implementeringer derav (“GDPR”)
og, for Storbritannia, United Kingdom Data Protection Act 2018.
i.

“Ikke-europeisk Datalovgivning” betyr alle gjeldende lover og forskrifter om personvern og
personvern utenfor europeiske jurisdiksjoner som beskrevet i Bilag IV.

j.

“Behandle, Behandlet, og Behandling” betyr enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres
på Sluttbrukers Personopplysninger eller på et sett av Sluttbrukers Personopplysninger, enten ved
automatiserte midler eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering,
lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, formidling
eller på annen måte å gjøre tilgjengelig, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller
destruksjon.

k. “Sikkerhetshendelse” betyr i forbindelse med Tjenestene: (i) tap eller misbruk (på noen måte) av
Sluttbrukers Personopplysninger; (ii) utilsiktet, uautorisert og/eller ulovlig utlevering, Behandling,
endring, korrupsjon, salg, utleie eller destruksjon av Sluttbrukers Personopplysninger eller annet brudd
med hensyn til Sluttbrukers Personopplysninger; (iii) ethvert kompromiss eller utnyttelse av en
sårbarhet i Sluttbrukers Personopplysninger i Tjenestene; eller (iv) enhver bekreftet eksponering eller
utnyttelse av en sårbarhet i Sluttbrukers Personopplysninger (som kan stamme fra en handling eller
unnlatelse av å handle) som vil resultere i noen av hendelsene beskrevet i denne klausulen (1.k.i) eller
(1.k.iii).
l.

“Tjenestene” betyr tjenester levert av Brain til Sluttbrukeren i henhold til EULA.
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m. “Standard personvernbestemmelser” eller “SCC” betyr avtalen som er utført av og mellom
Sluttbrukeren og Brain, og vedlagt som Bilag V i henhold til Europakommisjonens utkast til
gjennomføringsvedtak publisert 12. november 2020 om Standard personvernbestemmelser for
overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i tredjeland som ikke sikrer et tilstrekkelig
nivå av databeskyttelse i henhold til personvernforordningen (EU) 2016/679.
n. “Underdatabehandler” betyr enhver tredjepart som Brain engasjerer i samsvar med Bilag III i denne
Databehandleravtalen for å utføre Behandling.
o. “Perioden” betyr varigheten av det aktive abonnementet under EULA.
2. Behandling av Data.
a.

Partenes roller. Partene erkjenner at når det gjelder Behandling av Sluttbrukers Personopplysninger i
samsvar med Tjenestene, er Sluttbrukeren Behandlingsansvarlig og Brain er databehandleren.

b. Brains Behandling av Personopplysninger. Brain og dens Tilknyttede selskaper skal Behandle
Sluttbrukers Personopplysninger i samsvar med Sluttbrukerens dokumenterte skriftlige instruksjoner.
Brain og Sluttbrukeren er enige om at Brain og dets Tilknyttede selskaper skal behandle Sluttbrukers
Personopplysninger for formålene, varigheten og andre detaljer angitt i Bilag I.
c.

Forpliktelser for Overholdelse overfor Sluttbruker. Uten å begrense generaliteten i denne Seksjon
2, (Behandling av Data), garanterer Sluttbrukeren at:
i.

Sluttbrukeren skal ha eneansvaret for nøyaktigheten, kvaliteten og lovligheten av Sluttbrukers
Personopplysninger og hvordan Sluttbrukeren skaffet seg Sluttbrukers Personopplysninger;

ii.

Sluttbrukeren erkjenner spesifikt at bruken av Tjenestene ikke vil bryte med rettighetene til
noen registrert som har valgt bort salg eller annen utlevering av Sluttbrukers
Personopplysninger, i den grad det er anvendelig under Datalovgivning; og

iii.

Sluttbrukeren har tatt og forplikter seg videre til at den gjennom hele Perioden vil ta alle
nødvendige skritt (med tanke på arten av omstendighetene der Sluttbrukers
Personopplysninger vil bli innsamlet) for å gi berørte registrerte en nøyaktig, forståelig,
kortfattet, tydelig og lett tilgjengelig beskrivelse av all behandling av Sluttbrukers
Personopplysninger utført under og i forbindelse med Databehandleravtalen, som er
tilstrekkelig til å oppfylle standardene og kravene i Artikkel 13/14 i GDPR.

3. Datasikkerhet.
a.

Brains Sikkerhetstiltak. Med tanke på den nyeste teknikken, kostnadene ved implementering og art,
omfang, kontekst og formål med Behandlingen (som beskrevet i Bilag I) samt risikoen for varierende
sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, har Brain implementert
og vedlikeholder tekniske og organisatoriske tiltak designet for å beskytte Sluttbrukers
Personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert utlevering eller
tilgang til Sluttbrukers Personopplysninger som nærmere beskrevet i Bilag II. Brain kan oppdatere eller
endre sitt sikkerhetsprogram fra tid til annen, forutsatt at slike oppdateringer og modifikasjoner ikke
reduserer den totale sikkerheten til Sluttbrukers Personopplysninger vesentlig.

b. Sikkerhetsoverholdelse av Brains Personale. Brain vil kun gi tilgang til Sluttbrukers
Personopplysninger til ansatte, leverandører og Underdatabehandlere som trenger slik tilgang for
omfanget av ytelsen og er underlagt passende konfidensialitetsordninger.
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c.

Brains Sikkerhetsassistanse. Tatt i betraktning arten av behandlingen av Sluttbrukers
Personopplysninger og informasjonen som er tilgjengelig for Brain, vil Brain gi Sluttbrukeren rimelig
hjelp som er nødvendig for at Sluttbrukeren skal oppfylle sine forpliktelser med hensyn til Sluttbrukers
Personopplysninger under Europeisk Databeskyttelseslovgivning, inkludert artikkel 32 til 34 (inklusive)
i GDPR, ved:
i.

sikring av at Brains Underdatabehandlere implementerer
sikkerhetstiltakene i samsvar med Seksjon 3 (a) (Sikkerhetstiltak);

og

opprettholder

ii.

overholdelse av vilkårene i Seksjon 4 (Sikkerhetshendelser); og

iii.

anskaffelse av materialet for Sluttbrukeren i samsvar med Seksjon 5 (Revisjon) og Avtalen,
inkludert denne Databehandleravtalen.

4. Sikkerhetshendelser.
a.

Brains Forpliktelser. Brain skal varsle Sluttbrukeren via e-post og/eller telefon om enhver faktisk
Sikkerhetshendelse uten unødig forsinkelse etter at Brain ble kjent med hendelsen. Brain skal
gjennomføre rimelige tiltak for å undersøke årsaken til en slik Sikkerhetshendelse, minimere skade for
Sluttbrukeren og forhindre gjentagelse av en slik Sikkerhetshendelse. Brain vil undersøke en slik
Sikkerhetshendelse og gjennomføre nødvendige tiltak for å eliminere eller avdempe eksponeringene
som førte til en slik Sikkerhetshendelse i samsvar med Brains sikkerhetsprogram og gjeldende lov.
Partene er enige om å koordinere lojalt for å utvikle innholdet i eventuelle relaterte offentlige uttalelser
eller eventuelle påkrevde merknader for de berørte registrerte og/eller merknader til de relevante
personvernmyndighetene.

b. Sluttbrukers Forpliktelser. Annet enn å godta innholdet i relaterte offentlige uttalelser eller påkrevde
merknader, er Sluttbrukeren eneansvarlig for å overholde lovene om hendelsesvarsler som gjelder
Sluttbrukeren og oppfylle eventuelle tredjeparts varslingsforpliktelser knyttet til Sikkerhetshendelser.
Brains varsel om eller svar på en Sikkerhetshendelse vil ikke bli tolket som en erkjennelse fra Brain for
feil eller ansvar med hensyn til Sikkerhetshendelsen.
Sluttbrukeren er enig i at, med forbehold om Brains forpliktelser i henhold til Seksjon 4, Sluttbrukeren
er eneansvarlig for bruken av Tjenestene, inkludert:
i.

passende bruk av Tjenestene for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen med
hensyn til Sluttbrukers Personopplysninger;

ii.

sikring av kontoautentiseringslegitimasjonen, systemene og enhetene Sluttbrukeren bruker
for å få tilgang til Tjenestene;

iii.

sikring av Sluttbrukerens systemer og enheter som Brain bruker for å levere Tjenestene;
og

iv.

sikkerhetskopiering av Sluttbrukers Personopplysninger.

5. Revisjon. Brain evaluerer, tester og overvåker effektiviteten av Brains sikkerhetsprogram og justerer
og/eller oppdaterer Brains sikkerhetsprogram som det er rimelig å forvente ut fra resultatene av slik
evaluering, testing og overvåking. Brain kan fra tid til annen foreta en vurdering av implementeringen og
vedlikeholdet av Brains program for beskyttelse av Sluttbrukers Personopplysninger og dets relaterte
overholdelse av Datalovgivning (“Revisjonsrapport”). På Sluttbrukerens rimelige forespørsel, skal Brain
levere sin gjeldende Revisjonsrapport; forutsatt at Sluttbrukeren godtar at en slik Revisjonsrapport er
Konfidensiell informasjon om Brain.
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6. Lovpålagte opplysninger. Brain kan utlevere Sluttbrukers Personopplysninger og annen informasjon om
Sluttbrukeren til myndighetspersoner eller politimyndigheter eller private parter dersom Brain etter Brains
rimelige skjønn mener det er nødvendig eller hensiktsmessig for å svare på juridiske forespørsler, krav og
ordrer, inkludert stevning, rettslig pålegg, administrativt pålegg eller voldgiftspålegg fra et utøvende eller
administrativt organ, et reguleringsorgan eller et annet myndighetsorgan, for å beskytte Brain eller
tredjeparts sikkerhet, eiendom eller rettigheter, for å forhindre eller stoppe ulovlig, uetisk eller juridisk
handling, eller for å overholde gjeldende lov. Med mindre annet kreves av gjeldende lov, vil Brain varsle
Sluttbrukeren om juridiske forespørsler, krav og ordre som Brain mottar, og som er relatert til behandlingen
av Sluttbrukers Personopplysninger.
7. Registrertes rettigheter.
a.

Sluttbrukers ansvar for forespørsler. Hvis Brain mottar en forespørsel fra en registrert i forbindelse
med Sluttbrukers Personopplysninger, vil Brain råde den registrerte til å sende inn sin forespørsel til
Sluttbrukeren, og Sluttbrukeren vil være ansvarlig for å svare på en slik forespørsel.

b. De registrerte etterspør assistanse. Tatt i betraktning arten av Behandlingen av Sluttbrukers
Personopplysninger, vil Brain kreve at deres Underdatabehandlere skal gi Sluttbrukeren rimelig
assistanse etter behov for at Sluttbrukeren skal oppfylle sin forpliktelse i henhold til gjeldende lov til å
svare på forespørsler fra registrerte, inkludert, hvis aktuelt, Sluttbrukers forpliktelse til å svare på
forespørsler om å utøve registrertes rettigheter beskrevet i kapittel III i GDPR. Sluttbrukeren skal
refundere Brain for all slik assistanse utover å tilby selvbetjeningsfunksjoner inkludert som en del av
Tjenestene, til Brains gjeldende priser for profesjonelle tjenester, som skal gjøres tilgjengelig for
Sluttbrukeren på forespørsel.
8. Dataoverføringer utenfor EØS. Hvis lagring og/eller behandling av Sluttbrukers Personopplysninger
skjer innenfor EØS, innebærer overføring av Sluttbrukers Personopplysninger ut av EØS eller Sveits, og
den Europeiske Databeskyttelseslovgivningen gjelder overføring av slike data, vil Brain og dens
Underdatabehandlere foreta slike overføringer i samsvar med SCC-ene, og gjøre informasjon om slike
overføringer tilgjengelig for Sluttbrukeren på forespørsel.
9. Underdatabehandlere. Sluttbrukeren erkjenner og godtar at Brain kan engasjere Underdatabehandlere til
å behandle Sluttbrukers Personopplysninger på vegne av Sluttbrukeren. En liste over godkjente
Underdatabehandlere er beskrevet i Bilag III. Sluttbrukeren samtykker til at alle slike godkjente
Underdatabehandlere har tillatelse til å Behandle Sluttbrukers Personopplysninger for den art og det formål
som er angitt her. Brain vil opprettholde en liste over Underdatabehandlere som beskrevet i Bilag III. Brain
vil oppdatere nettsiden sin for å reflektere nye Underdatabehandlere innen ti (10) kalenderdager før en
Underdatabehandler begynner å behandle Sluttbrukers Personopplysninger. Sluttbrukeren skal ha ti (10)
kalenderdager til å med rimelighet motsette seg tillegg av en ny Underdatabehandler.
10. Oppbevaring og destruksjon. Brain skal, som et minimum i hele Perioden, føre register relatert til sin
Behandling utført på vegne av Sluttbrukeren knyttet til Sluttbrukers Personopplysninger. Ved oppsigelse
av denne Avtalen skal Brain slette alle Sluttbrukers Personopplysninger i sin besittelse, forutsatt at Brain
likevel kan beholde en kopi av Sluttbrukers Personopplysninger i den grad det er påkrevd etter gjeldende
lov.
11. Merknader. Merknader som kreves eller tillates gitt til Sluttbrukeren nedenfor, kan gis til Sluttbrukerens
primære kontaktpunkt hos Brain. Merknader som kreves eller tillates gitt til Brain nedenfor, kan gis ved å
sende en e-post til privacy@braincorp.com. Sluttbrukeren er eneansvarlig for å sikre at en slik e-postadresse
er gyldig.
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12. Spesifikke vilkår for jurisdiksjoner. I den grad Brain Behandler Sluttbrukers Personopplysninger som
stammer fra og beskyttes av Ikke-europeisk Datalovgivning, gjelder vilkårene spesifisert i Bilag IV med
hensyn til de gjeldende jurisdiksjoner i tillegg til vilkårene beskrevet her. I tilfelle konflikt mellom slike
jurisdiksjonsspesifikke vilkår og denne Databehandleravtalen, skal slike jurisdiksjonsspesifikke vilkår ha
forrang.
13. Virkningen av disse vilkårene. Med mindre annet er angitt her, er vilkårene og betingelsene i denne
Databehandleravtalen, inkludert Bilagene, en del av og innlemmet i Avtalen, og vilkårene og betingelsene
i denne Databehandleravtalen utgjør hele den eksklusive avtalen mellom Partene med hensyn til dens
gjenstand. I den grad det er konflikt eller inkonsekvens mellom denne Databehandleravtalen og vilkårene
i EULA, vil denne Databehandleravtalen ha forrang.
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Bilag I – Behandlingsdetaljer

Gjenstand

Sluttbrukerens distribusjon av BrainOS-aktiverte Roboter på visse premisser i
forbindelse med den generelle leveringen av Tjenestene til Sluttbrukeren under og i
samsvar med Avtalen.

Varigheten av
Behandlingen

Den samlede varigheten av Brains behandling av Sluttbrukers Personopplysninger
i henhold til Avtalen er Perioden pluss tiden fra utløpet av Perioden frem til sletting
av alt av Sluttbrukers Personopplysninger, utført av Brain i samsvar med Avtalen.

Behandlingens Art
og Formål

Brain vil behandle Sluttbrukers Personopplysninger for følgende formål:

Kategorier av data
og Registrerte

i.

Behandling for å støtte Tjenestene, inkludert levering, støtte og
vedlikehold av Tjenestene, inkludert annen behandling som
beskrevet i EULA.

ii.

Behandling for å overholde Sluttbrukerens instruksjoner som er i
samsvar med Avtalen, inkludert, uten begrensning,
kommunikasjon med Sluttbrukeren, håndtering av brukerstøtte og
forespørsler, og generelt for å støtte forretningsforholdet mellom
Brain og Sluttbrukeren.

iii.

Behandling som beskrevet i og/eller kreves av EULA.

iv.

Opprette og utlede anonyme og/eller forene data relatert til bruk
av Tjenestene som ikke identifiserer Sluttbrukeren eller noen
fysisk person, og bruke, offentliggjøre eller dele slike data med
tredjeparter for å forbedre Brains produkter og tjenester.

Kategoriene med data inkluderer kontaktinformasjonen til Sluttbrukerens ansatte,
leverandører eller andre angitte representanter som bruker Tjenestene, som kan
omfatte fornavn, etternavn, brukernavn, passord og mobiltelefonnummer.
De registrerte er Sluttbrukerens ansatte, leverandører eller andre angitte
representanter som har tilgang til Tjenestene.
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Bilag II – Sikkerhetstiltak
Brains beskyttelse inkluderer passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak, standarder, krav,
spesifikasjoner eller forpliktelser som er utformet for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen
presentert av Behandlingen og arten av de Personopplysninger som skal beskyttes, tatt i betraktning gjeldende
kunnskap; kostnader ved implementering; arten, omfanget, konteksten og formålene med Behandlingen; og
risikoen for varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter. Ytterligere
tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak implementert av dataimportøren er som beskrevet i
Databehandleravtalen.
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Bilag III – Godkjente Underdatabehandlere
Sluttbrukeren kan finne listen over godkjente Underdatabehandlere tilgjengelig på:
https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/ .

v2021_0225

8

Bilag IV – Jurisdiksjonsspesifikke Vilkår
California:
(1)

Følgende tilleggsvilkår gjelder for Behandling av Personopplysninger av innbyggere i California:
a.

Hver av Partene vil overholde California Consumer Privacy Act (CCPA).

b. I den grad Brain mottar personlig informasjon (som definert i CCPA) fra Sluttbrukeren av en
“forbruker” (som definert i CCPA) for behandling (som definert i CCPA) på vegne av
Sluttbrukeren i henhold til Avtalen, skal Brain:
i. være en “tjenesteleverandør” til Sluttbrukeren under CCPA;
ii. ikke beholde, bruke eller utlevere den personlige informasjonen til noe annet formål
enn for det spesifikke formålet som følger av Tjenestene eller på annen måte som er
tillatt av CCPA, inkludert for “forretningsformål” (som definert i CCPA);
iii. ikke beholde, bruke eller utlevere personlig informasjon for et “kommersielt formål”
(som definert i CCPA) annet enn å tilby Tjenestene;
iv. ikke “selge” den personlige informasjonen (slik “selge” er definert i CCPA); og
v. umiddelbart (og i alle fall innen syv dager etter mottakelse) overholde Sluttbrukerens
skriftlige instruksjoner knyttet til å svare på en persons forespørsel om å utøve sine
personvernrettigheter med hensyn til deres personlige informasjon.
(2)

Hvis Brain bemyndiger underleverandører, tjenesteleverandører eller tredjeparter til å Behandle
personlig informasjon om Sluttbrukeren, skal Brain inngå kontraktsbestemmelser slik at en slik
underleverandør, tjenesteleverandør eller tredjepart er en “tjenesteleverandør” som definert i CCPA
og ikke en “tredjepart” som definert i CCPA.

Canada:
(1)

Følgende tilleggsvilkår gjelder for Behandling av Personopplysninger av innbyggere i Canada:
a.
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I den grad en Underdatabehandler behandler Sluttbrukers Personopplysninger tilknyttet
kanadiske innbyggere, er en slik Underdatabehandler en tredjepart i henhold til Personal
Information Protection and Electronic Documents Act, som Brain har inngått en skriftlig
kontrakt med, og med vesentlig lignende beskyttelse som angitt i denne Databehandleravtalen.
Videre utfører Brain passende due diligence på en slik Underdatabehandler.
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Bilag V Standard personvernbestemmelser
STANDARD PERSONVERNBESTEMMELSER
I henhold til Artikkel 26(2) i Direktiv 95/46/EF for overføring av personopplysninger til Behandlere etablert i
tredjestater som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.
Sluttbruker (som definert i EULA)
Dataeksportorganisasjonen identifisert i tabellen ovenfor (“dataeksportøren”)
- Og –
Brain Corporation
(“dataimportøren”)
hver for seg en “part”; sammen “partene”,

HAR BLITT ENIGE om de Personvernbestemmelsene for overføring av personopplysninger til tredjeland fra
en behandlingsansvarlig i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet til en databehandler i USA i henhold
til personvernforordningen (EU) 2016/679 som skal vedtas av EU-kommisjonen i henhold til utkastet til
gjennomføringsvedtaket fra 12. november 2020 (Bestemmelsene) for å tilveiebringe tilstrekkelige
sikkerhetstiltak med hensyn til beskyttelse av personvern og grunnleggende rettigheter og friheter til
enkeltpersoner for overføring fra dataeksportøren til dataimportøren av personopplysningene spesifisert i Bilag
1.
Bestemmelsene er vedlagt ved henvisning med alternativene og valgfrie moduler valgt som følger:
•
•
•
•
•
•

Alle seksjoner: Modul TO
Seksjon II, Klausul 1.5: ALTERNATIV 1
Seksjon II, Klausul 4(a): ALTERNATIV 1, 10 dager
Seksjon II, Klausul 6(a): ALTERNATIV Ikke inkludert
Seksjon III, Klausul 1(e): ALTERNATIV 1, posisjonen til dataimportøren.
Seksjon III, Klausul 3(b): jurisdiksjonen tilknyttet dataimportøren.

Tillegg I, II, og III er her tilknyttet Bestemmelsene.
TILLEGG I TIL BILAG V

A. LISTE OVER PARTENE

Dataeksportør(er): Sluttbruker (som definert i EULA)

Dataimportører(er): Brain Corporation
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B. BESKRIVELSE AV OVERFØRINGEN
Partene er enige om at detaljene i Brains behandlingsaktiviteter er angitt i Bilag I til Databehandleravtalen.

TILLEGG II TIL BILAG V
TEKNISKE OG ORGANISASJONELLE TILTAK INKLUDERT TEKNISKE OG
ORGANISASJONELLE TILTAK FOR Å SØRGE FOR SIKKERHETEN AV INFORMASJONEN.
Partene er enige om at de tekniske og organisatoriske tiltakene er angitt i Bilag II til Databehandleravtalen.

TILLEGG III TIL BILAG V
LISTE OVER UNDERDATABEHANDLERE
Partene er enige om at listen over godkjente Underdatabehandlere er angitt i Bilag III til Databehandleravtalen.
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