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Databehandleraftale mellem 
 
Kunden 
 
(den “Dataansvarlige”) 
 
og 
 
DKTV A/S 
Teglholmsgade 1 
2450 København SV 
CVR-nr.: 17 98 16 84 
 
(“Databehandleren”) 
 
(Den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt “Part” 
og under et “Parterne”) 
 
Parterne har indgået følgende aftale om behandling af personoplysninger (”Afta-
len”): 
 
1. Baggrund 

1.1 Aftalen er indgået i forbindelse med en aftale (“Hovedaftalen”) indgået mel-
lem den Dataansvarlige og Databehandleren angående Databehandlerens 
serviceydelser inden for håndtering af e-mails, kontakter og kalender (“Ser-
viceydelser”). 

1.2 I Aftalen har termer med stort begyndelsesbogstav samme betydning som i 
Hovedaftalen, som Aftalen er et tillæg til. Desuden har definitioner med stort 
begyndelsesbogstav i Aftalen den betydning, som er anført i Aftalen. 

1.3 Ansvar og forpligtelser i forbindelse med Databehandlerens behandling af 
Personoplysninger er anført i denne Aftale, i det omfang Databehandlerens 
levering af Serviceydelser under Hovedaftalen inkluderer behandling af Per-
sonoplysninger.  

1.4 Hovedaftalen er gældende for alle almindelige forhold vedrørende service-
ydelser, pris, godtgørelse/skadesløsholdelse, lovvalg, værneting mv. mellem 
Parterne. Hovedaftalen er uanset indholdet af Aftalen fortrolig mellem Par-
terne, således at eventuelle underdatabehandlere alene må få kendskab til 
indholdet i denne Aftale og kun i nødvendigt omfang. 
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1.5 Aftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og alle 
andre aftaler, herunder Hovedaftalen og dens øvrige bilag, som indgås mel-
lem Parterne. 

1.6 Enhver henvisning til Aftalen er også en henvisning til dens underbilag. 

2. Love  

2.1 Databehandleren skal overholde bestemmelserne i Aftalen samt de generelle 
krav fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 95/46/EF af 24. okto-
ber 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (“EU 95/46 
Databeskyttelsesdirektivet”) som gennemført i Persondataloven og anden 
gældende lovgivning.  

2.2 Databehandleren er bekendt med Europa-Parlamentets og Rådets Forord-
ning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i for-
bindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så-
danne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF (“Generel Forord-
ning om Databeskyttelse“), som trådte i kraft den 24. maj 2016 og bliver 
gældende i Danmark den 25. maj 2018, og som den Dataansvarlige er under-
lagt.  

3. Personoplysninger og databehandling 

3.1 “Personoplysninger“ omfatter “enhver form for information om en identificeret 
eller identificerbar fysisk person; ved identificerbar fysisk person forstås en 
fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en iden-
tifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en on-
lineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle el-
ler sociale identitet“ og/eller som termen er defineret i den for den Dataan-
svarlige gældende lovgivning.  

3.2 Aftalen gælder for Personoplysningerne, de Registrerede, Formålene og Be-
handlingsaktiviteterne samt øvrige forhold og forpligtelser, der vedrører be-
handlingen, og som er defineret og anført i Underbilag A. Underbilag A og B 
indgår i begge Parters dokumentationsforpligtelser i henhold til persondata-
lovgivningen og skal altid afspejle de faktiske forhold. 
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4. Roller og instrukser 

4.1 Databehandleren er databehandler i henhold til gældende lovgivning og be-
handler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, som er dataan-
svarlig i henhold til gældende lovgivning. 

4.2 Den Dataansvarlige træffer beslutning om, til hvilke formål og hvordan Data-
behandleren må behandle Personoplysningerne. Databehandleren må ikke 
behandle Personoplysningerne til sine egne formål eller bruge Personoplys-
ningerne i aggregeret eller anonymiseret form. 

4.3 Databehandleren må i leveringen af sine Serviceydelser kun behandle Per-
sonoplysninger i henhold til dokumenterede instrukser fra den Dataansvar-
lige, navnlig fsva. overførsler til tredjelande og en international organisation, 
medmindre det følger af den EU/EØS-lovgivning eller EU/EØS-medlemssta-
ternes lovgivning, som Databehandleren er underlagt. I så fald skal Databe-
handleren underrette den Dataansvarlige om sådanne lovkrav, før behandlin-
gen finder sted, medmindre det er forbudt at foretage en sådan underretning 
af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. 

4.4 Hvis Databehandleren af sikkerhedsmæssige årsager analyserer personop-
lysninger på tværs af mange kunder, og Databehandleren derfor bliver den 
dataansvarlige i den situation, skal Databehandleren uanset pkt. 4.2 og 4.3 
oplyse den Dataansvarlige derom forud for indgåelse af Aftalen eller snarest 
muligt, hvis Aftalen er trådt i kraft. 

4.5 Den Dataansvarlige garanterer, at de Personoplysninger, som overlades til 
Databehandleren behandles og overlades i overensstemmelse med den til 
enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til f.eks. behandlings-
hjemmel og oplysningspligt over for de registrerede. 

5. Fortrolighed 

5.1 De Personoplysninger, som Databehandleren modtager fra den Dataansvar-
lige, eller som Databehandleren kommer i besiddelse af i forbindelse med le-
veringen af Serviceydelser, er strengt fortrolige og må ikke kopieres, videregi-
ves eller behandles uden den Dataansvarliges udtrykkelige og forudgående 
tilladelse.  

5.2 Databehandleren skal sikre, at kun de medarbejdere, for hvem det til enhver 
tid er nødvendigt at behandle Personoplysninger i forbindelse med udførel-
sen af deres arbejde, er autoriserede hertil. 
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5.3 Databehandleren skal endvidere sikre, at de personer, der er autoriserede til 
at behandle den Dataansvarliges Personoplysninger, har påtaget sig en for-
trolighedsforpligtelse, hvad angår alle Personoplysninger, som de har adgang 
til, eller at de er pålagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Databehandle-
ren skal til enhver tid kunne dokumentere fortrolighedsforpligtelsen for hver 
enkelt person, der har adgang til Personoplysninger, over for den Dataan-
svarlige. 

6. Sikkerhed mv. 

6.1 Databehandleren gennemfører de nødvendige tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der er angivet i Aftalen og i gældende databeskyttelseslov-
givning, for at sikre beskyttelsen af de Registreredes rettigheder. 

6.2 Databehandleren skal implementere passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte Personoplysningerne. Sådanne foranstaltnin-
ger fastsættes under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implemen-
teringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, 
sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor 
for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder og skal passe til disse 
risici som behandlingen udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgø-
relse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til Person-
oplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet. 
Dette inkluderer, men er ikke begrænset til (a) pseudonymisering og krypte-
ring af Personoplysninger; (b) evne til at sikre vedvarende fortrolighed, inte-
gritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester; (c) 
evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til Personop-
lysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse; (d) en procedure for re-
gelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed. 

6.3 Ud over de øvrige forpligtelser i Aftalen skal Databehandleren gennemføre de 
sikkerhedsforanstaltninger og den sikkerhedskontrol, der er anført i Underbi-
lag C. 

6.4 Databehandleren må kun ændre, slette og bortskaffe Personoplysninger fra 
alle systemer og registre efter instruks fra den Dataansvarlige.  

6.5 Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige med at sikre, at den Dataan-
svarliges lovbestemte forpligtelser overholdes med hensyn til sikkerhed som 
anført i Aftalen og gældende lovgivning, herunder EU-forordning 2016/679 
om Generel Databeskyttelse.  
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7. Konsekvensanalyser  

7.1 Under hensyn til behandlingens karakter og oplysningerne, der er tilgænge-
lige for Databehandleren, skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige 
med at sikre den Dataansvarliges overholdelse af lovbestemte forpligtelser i 
forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensanalysen vedrørende databe-
skyttelse. 

8. Forudgående høring 

8.1 Under hensyn til behandlingens karakter og oplysningerne, der er tilgænge-
lige for Databehandleren, skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige 
med at sikre dens overholdelse af lovbestemte forpligtelser i forbindelse med 
den forudgående høring hos nationale tilsynsmyndigheder.  

9. Registreredes rettigheder 

9.1 Hvis en person indgiver en anmodning om udøvelsen af sine rettigheder efter 
persondatalovgivningen til Databehandleren, og anmodningen formodes at 
vedrøre den Dataansvarliges Personoplysninger, skal Databehandleren 
straks og uden ugrundet ophold videresende anmodningen til den Dataan-
svarlige. 

9.2 Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er til-
gængelige for Databehandleren, skal Databehandleren gennemføre pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at bistå den Dataan-
svarlige med overholdelsen af den Dataansvarliges lovmæssige forpligtelser 
under Kapitel III i EU-forordning 2016/679 om Generel Databeskyttelse, dvs. 
besvare anmodninger fra Registrerede, der udøver deres lovmæssige ret-
tigheder, herunder, men ikke begrænset til, adgang til, berigtigelse eller slet-
ning af Personoplysninger, begrænsning af behandlingen af Personoplysnin-
ger, dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse imod automatiske individu-
elle afgørelser, herunder profilering.  

10. Placering af Personoplysninger  

10.1 Personoplysninger må kun opbevares i godkendte faciliteter angivet i Under-
bilag D. 

10.2 Personoplysningerne må ikke overføres til et land uden for EU/EØS, med 
mindre den Dataansvarlige udtrykkeligt og forudgående har godkendt over-
førslen. En sådan godkendelse kan gives i Underbilag D. Hvis påkrævet ved 
lov eller efter anmodning fra den Dataansvarlige skal Databehandleren ac-
ceptere Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser (eller senere 
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versioner deraf) for overførsel af Personoplysninger fra dataansvarlige til da-
tabehandlere i lande uden for EØS i overensstemmelse med EU 95/46 Data-
beskyttelsesdirektivet som anført i Europa-Kommissionens afgørelse af 5. fe-
bruar 2010 som ændret. Hvis der efter den Generelle Forordning om Databe-
skyttelse, jf. ovenfor, eller efter anmodning fra den Dataansvarlige skal vedta-
ges nye versioner af standardkontraktbestemmelserne, skal Databehandleren 
indgå sådanne nye bestemmelser, enten som nye aftaler eller som erstatning 
for allerede eksisterende aftaler.  

11. Underdatabehandlere 

11.1 Databehandleren er med forbehold af pkt. 11.2 hermed tildelt generel tilla-
delse til at gøre brug af underdatabehandlere uden at skulle indhente yderli-
gere skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige, forudsat at Databehandleren 
skriftligt underretter den Dataansvarlige om identiteten på den potentielle un-
derdatabehandler (og dennes eventuelle databehandlere) inden indgåelse af 
aftale med de pågældende underdatabehandlere. Hvis den Dataansvarlige 
ønsker at gøre indsigelser herimod, skal den Dataansvarlige give skriftlig 
meddelelse herom inden for 7 kalenderdage efter modtagelse af Databe-
handlerens meddelelse om tilføjelsen eller ændringen. Manglende indsigelse 
fra den Dataansvarlige vil blive anset for et stiltiende samtykke til underdata-
behandlingen. 

11.2 Det er endvidere en forudsætning for brugen af underdatabehandler(e),  

(a) at Databehandleren forud for indgåelse af en skriftlig aftale med en un-
derdatabehandler har foretaget en dokumenteret vurdering af, om un-
derdatabehandleren kan påtage sig de tekniske og organisatoriske for-
anstaltninger fastsat i Aftalen, herunder Underbilag C og evt. underbilag 
dertil afhængig af deres relevans.  

(b) at Databehandleren dokumenterer, at underdatabehandleren løbende 
har gennemført de tekniske og organisatoriske foranstaltninger angivet i 
Aftalen. 

11.3 Den Dataansvarlige har ved denne Aftales indgåelse godkendt underdatabe-
handleren/underdatabehandlerne anført i Underbilag D. Databehandleren op-
daterer løbende Underbilag D med oplysninger om underdatabehandle-
ren/underdatabehandlerne, der godkendes efter Aftalens indgåelse. Databe-
handleren skal straks sende det opdaterede Underbilag D til den Dataansvar-
lige, for at denne kan overholde sine forpligtelser i henhold til gældende per-
sondatalovgivning.  
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11.4 Databehandleren er ansvarlig over for den Dataansvarlige for eventuelle un-
derdatabehandlere på samme måde som for Databehandlerens egne hand-
linger og undladelser. 

12. Bistand til den Dataansvarlige  

12.1 Under hensyn til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgænge-
lige for Databehandleren, skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige 
med at sikre overholdelse af forpligtelserne i henhold til Artikel 32 til 36 i EU-
forordningen 2016/679 om Generel Databeskyttelse, dvs. sikkerhedsforan-
staltninger, underretning af tilsynsmyndigheder, underretning af individuelle 
personer, udarbejdelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse 
og forudgående høring hos tilsynsmyndigheder. 

13. Sikkerhedsbrud 

13.1 Register 

13.1.1 Et “Sikkerhedsbrud“ betyder et brud på sikkerheden, som fører til en hænde-
lig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af 
eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på an-
den måde behandlet, og/eller som termen evt. er defineret i lovgivning, som 
den Dataansvarlige er underlagt.  

13.1.2 Databehandleren skal til enhver tid føre et register over sikkerhedsbrud med 
detaljer om bruddene i forbindelse med Databehandlerens databehandling på 
vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren skal efter anmodning give 
den Dataansvarlige en kopi af de dele af registeret, der vedrører Databe-
handlerens databehandling på vegne af den Dataansvarlige.  

13.2 Underretning af den Dataansvarlige  

13.2.1 Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den Dataansvarlige 
ved mistanke om eller konstatering af brud på sikkerheden af betydning for 
Personoplysningerne. Dette gælder også, hvis den Dataansvarliges person-
oplysninger ikke er tilføjet Underbilag A. 

13.2.2 Under hensyn til karakteren af databehandlingen samt oplysningerne, der er 
tilgængelige for Databehandleren, skal Databehandleren efter et sikkerheds-
brud bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af den Dataansvarli-
ges lovmæssige forpligtelser i forbindelse med underretning om sikkerheds-
brud til tilsynsmyndigheder og de Registrerede. 
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13.2.3 Derudover skal Databehandleren efter et sikkerhedsbrud under hensyn til ka-
rakteren af databehandlingen, og i det omfang oplysningerne er tilgængelige 
for Databehandleren, give den Dataansvarlige passende og tilstrækkelige op-
lysninger til, at den Dataansvarlige kan overholde lovbestemte forpligtelser. 
Databehandleren skal således efter den Dataansvarliges anmodning afgive 
følgende oplysninger:  

(a) En beskrivelse af karakteren af Persondatasikkerhedsbruddet, herun-
der, hvis muligt, kategorierne og det omtrentlige antal af berørte Regi-
strerede samt kategorierne og det omtrentlige antal af berørte registre-
ringer med personoplysninger 

(b) Navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren eller anden 
kontaktperson, hvorfra yderligere oplysninger kan indhentes 

(c) En beskrivelse af de sandsynlige samt de faktiske konsekvenser af sik-
kerhedsbruddet 

(d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet 
eller foreslår truffet for at håndtere sikkerhedsbruddet, herunder, hvis 
det er relevant, foranstaltninger, der er foretaget for at begrænse dets 
mulige skadevirkninger 

13.2.4 Hvis og i det omfang det ikke er muligt at levere oplysningerne anført i pkt. 
13.2.1 - 13.2.3, kan oplysningerne leveres gradvist på den betingelse, at det 
ikke forårsager unødvendige forsinkelser. 

14. Påvisning af overholdelse, revisioner mv. 

14.1 Databehandleren skal stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise 
overholdelse af kravene i Aftalen, til rådighed for den Dataansvarlige. 

14.2 Databehandleren skal derudover én gang i en af Databehandleren anvist pe-
riode hvert kalenderår give mulighed for og bidrage til revisioner og inspektio-
ner, der foretages af den Dataansvarlige eller revisorer bemyndiget af den 
Dataansvarlige, de offentlige myndigheder i Danmark eller af anden kompe-
tent jurisdiktion, i det omfang det er relevant for at kontrollere, at Databehand-
leren overholder Aftalen og gældende persondatalovgivning. Den pågæl-
dende revisor skal være underlagt fortrolighed, enten aftalemæssigt eller ved 
lov. 
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15. Information 

15.1 Databehandleren skal straks informere den Dataansvarlige, hvis Databe-
handleren mener, at en instruks overtræder databeskyttelseslovgivningen.  

15.2 Den Dataansvarlige skal i det omfang det er relevant informere Databehand-
leren om lovgivning udover den generelle persondatalovgivning i EØS, så-
som særlige, lokale krav til opbevaringen af Personoplysninger i den Dataan-
svarliges land. Såfremt sådan særlig lovgivning pålægger Databehandleren 
flere forpligtelser end den generelle persondatalovgivning, skal den Dataan-
svarlige skadesløsholde Databehandleren for dokumenterede meromkostnin-
ger som følge deraf. Der skal herved ikke tages hensyn til Databehandlerens 
andre kunders forhold, herunder betalinger.  

16. Severability  

16.1 Hvis én eller flere klausuler i Aftalen findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, 
helt eller delvist, skal denne klausul eller del deraf ikke anses for en del af Af-
talen og dette påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af Aftalens øvrige 
klausuler.  

17. Varighed og ophør 

17.1 Aftalen skal gælde, så længe Hovedaftalen gælder eller længere, hvis påkræ-
vet i henhold til vilkårene i Hovedaftalen, Aftalen eller gældende lovgivning. 

17.2 Aftalen ophører uden varsel ved ophør/udløb af Hovedaftalen.  

17.3 Aftalen gælder for al behandling af Personoplysninger foretaget af Databe-
handleren i forbindelse med levering af Serviceydelserne og for alle Person-
oplysninger, som Databehandleren besidder, og som Databehandleren har 
været i besiddelse af på datoen for Aftalen eller været i besiddelse af eller 
modtaget efter Aftalens udløb eller ophør. Aftalen, herunder relevante be-
stemmelser, der henvises til i Hovedaftalen, vil derfor være gældende, så 
længe Databehandleren behandler Personoplysninger, også hvis sådan be-
handling finder sted efter ophør af Aftalen. 

17.4 Databehandleren skal ved ophør af leveringen af Serviceydelser og Aftalen 
(det seneste af disse tidspunkter) på anmodning fra den Dataansvarliges 
slette eller tilbagelevere alle eksisterende eksemplarer af Personoplysnin-
gerne på et medie valgt af den Dataansvarlige og slette alle eksisterende ek-
semplarer af Personoplysningerne.  
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17.5 Efter tilbagelevering af Personoplysningerne til den Dataansvarlige/sletning af 
Personoplysningerne må Databehandleren kun opbevare en kopi deraf, hvis 
det i henhold til EU-lovgivning eller EØS-medlemsstaternes nationale lovgiv-
ning er påkrævet, at Databehandleren opbevarer Personoplysningerne. I så 
fald skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige derom, herunder 
med en henvisning til det juridiske grundlag for fortsat opbevaring. Den Data-
ansvarlige kan gøre indsigelse mod den fortsatte opbevaring af Personoplys-
ningerne.  

17.6 Hvis der efter Aftalens ophør opstår tvivl om, hvorvidt Databehandleren behø-
rigt har slettet alle Personoplysninger, kan den Dataansvarlige anmode om, 
at Databehandleren på Databehandlerens regning indhenter en revisorerklæ-
ring om, at Databehandleren ikke længere behandler Personoplysninger. 

17.7 Dette pkt. 17 og relevante referencer skal fortsat gælde efter evt. ophør af Af-
talen.   
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Underbilag A - Oplysninger om databehandlingen  

 
Version 1: 

 
1. Registrerede 

1.1 Databehandleren behandler personoplysninger om følgende kategorier af re-
gistrerede (“Registrerede”) på vegne af den Dataansvarlige:  

 Kunden  
 Kundens ansatte  
 Personer, der modtages e-mails fra eller sendes e-mails til 
 Personer, hvis personoplysninger findes i e-mails 
 Personer, hvis personoplysninger findes i kontakter 
 Personer, hvis personoplysninger optræder i kalender 

 
2. Personoplysninger 

2.1 Databehandleren behandler på vegne af den Dataansvarlige følgende gene-
relle kategorier af personoplysninger om ovenstående kategorier af Regi-
strerede: 

 E-mail-adresse 
 IP-adresse 
 Personoplysninger i e-mail 
 Personoplysninger i kontakter 
 Personoplysninger i kalenderindhold 

 
2.2 Databehandleren behandler følgende specielle kategorier af personoplys-

ninger om ovenstående kategorier af Registrerede på vegne af den Dataan-
svarlige:  

Ingen 

2.3 Ovenstående kategorier af personoplysninger betegnes samlet ”Personop-
lysninger”. 

3. Formål 

3.1 Databehandlerens behandling af Personoplysninger for den Dataansvarlige 
sker til følgende formål (”Formålene”):  

 Håndtering af e-mails 
 Håndtering af kontakter 
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 Håndtering af elektronisk kalender 
 

4. Databehandlingsaktiviteter/databehandlingens karakter 

4.1 Databehandlerens behandling af Personoplysninger for den Dataansvarlige 
sker ved følgende aktiviteter (”Behandlingsaktiviteterne”):  

 Modtagelse, afsendelse og opbevaring af e-mails 
 Opbevaring af information i kontakter 
 Opbevaring af information i elektronisk kalender 

 
5. Varighed 

5.1 Parterne forventer, at Databehandleren skal behandle Personoplysningerne 
så længe Hovedaftalen gælder. 

6. Sletning 

6.1 Databehandleren skal i løbet af Aftaleperioden slette Personoplysninger på 
følgende tidspunkter:  

Type af oplysning Slettefrist 

E-mails Når kunden giver instruks herom 

Indhold i kontakter Når kunden giver instruks herom 

Kalenderindhold Når kunden giver instruks herom 

  
7. Modtagere 

7.1 Databehandleren må ud over eventuelle underdatabehandlere anført i Under-
bilag D videregive Personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse 
med udførelse af databehandlingen: 

 

 Modtagere, til hvem der sendes en e-mail 
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Underbilag B - Kontaktpersoner  

 

1. Kontaktpersoner 

1.1 Primære kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos Databehandleren  

   
   

Databe-
handler 

kontakt.danskkabeltv.dk 

 

 
1.2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgivere hos Databehandleren 

 
     

Databe-
handler 

tdcgroup.com/da/ansvarlighed/per-
sondata 
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Underbilag C – Sikkerhedsinstrukser 

 
Databehandleren skal i forbindelse med behandling af Personoplysningerne som mi-
nimum træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, 
jf. Aftalens pkt. 6. 
 
Derudover skal databehandleren træffe de tekniske og organisatoriske sikkerheds-
foranstaltninger, som til enhver tid fremgår af den relevante privatlivspolitik.    
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Underbilag D - Godkendte faciliteter og underdatabehandlere 

 
1. Godkendte faciliteter 

1.1 Personoplysningerne må kun opbevares på følgende godkendte faciliteter, 
som alle ejes af Databehandleren.  

Adressen på facilitet 

Teglholmsgade 1, 2450 København SV 

Borups Allé 43, 2200 København  

Sletvej 30, 8310 Tranbjerg 

Dæmningen 58, 7100 Vejle 

Københavnsvej 6, 4760 Vordingborg 

Klokkestøbervej 9, 5230 Odense 

Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 

Hørskætten 3, 2630 Taastrup 

 

2. Databehandlere godkendt ved Aftalens indgåelse 

2.1 Følgende underdatabehandlere er godkendt på tidspunktet for Aftalens indgå-
else på de betingelser, der følger af Aftalens pkt. 11.  

Navn på un-
derdatabe-
handler 

Adresse på 
underdata-
behandler 

Adresse(r), 
hvor Per-
sonoplys-
ningerne 
opbevares 

Typer af re-
sterende 
Personop-
lysninger  

Formålet 
med over-
førslen til 
databe-
handleren 

N/A     

 


