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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

5. Bilaga - Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter
Entreprenören kan, inom ramen för fullgörandet av Ramavtalet, komma att behandla personuppgifter för
Beställarens räkning. De kategorier av personuppgifter och de kategorier av registrerade som kommer
att behandlas vid fullgörande av Ramavtalet utgör personuppgifter hänförliga till anställda och
hyresgäster, men även personuppgifter som är hänförliga till sidoentreprenörer som anlitas av
Beställaren. Personuppgifter omfattar i huvudsak namn, e-postadress samt telefonnummer.

Personuppgifterna ska endast behandlas av Entreprenören för ändamålet att fullgöra åtaganden under
Ramavtalet och behandlingen ska pågå endast så länge det krävs för fullgörandet av Ramavtalet eller
enskilda kontrakt (avrop).

Entreprenören är att betrakta som personuppgiftsbiträde för personuppgifter för vilka Beställaren är
personuppgiftsansvarig i den mening som avses i tillämplig dataskyddslagstiftning, Europaparlamentets
och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) ("GDPR").

Entreprenören åtar sig att uppfylla samtliga de åtaganden som följer av GDPR, däribland i artikel 28.3
a)-h) GDPR.

För behandling av personuppgifter för Beställarens räkning ska Entreprenören vidta alla lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som behandlas i
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och ska alltid uppfylla de säkerhetskrav som följer
av Ramavtalet eller Beställaren övriga dokumenterade instruktioner. Säkerhetskrav som kan
aktualiseras vid Entreprenörens behandling av Beställarens personuppgifter är bland annat; att
genomföra pseudonymisering och kryptering av personuppgifter; att kunna säkerställa att tillgänglighet
och åtkomst till personuppgifter snabbt återställs i händelse av tekniska incidenter; att
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säkerställa kontinuerlig sekretess, integritetsskydd och tillgänglighet i de system och tjänster som
Entreprenören använder för att behandla personuppgifter; samt att ha en etablerad process och rutin för
att regelbundet testa och bedöma effektiviteten i de tekniska och organisatoriska åtgärderna som
vidtagits för att kontinuerligt kunna säkerställa säkerheten i behandlingen.

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning ska personuppgifter gallras så snart ändamålen med
behandlingen för vilka de samlades in har fullgjorts, såvida det inte följer av krav i annan lagstiftning att
personuppgifterna måste sparas under viss tid innan de gallras. Entreprenören åtar sig att gallra de
personuppgifter Entreprenören behandlar för Beställarens räkning så snart Entreprenören fullgjort sina
åtaganden enligt Ramavtalet för de specifika personuppgifterna eller i övrigt då Beställaren meddelar att
personuppgifter ska gallras.

Motsvarande gäller för underentreprenörer som kommer att behandla personuppgifter för Beställarens
räkning enligt detta Ramavtal. Om underentreprenörer skulle finnas i tredje land åtar sig Entreprenören
att, för Beställarens räkning och med Beställarens mandat, teckna ett så kallat Data Transfer
Agreement som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler.

Entreprenören ska, utan begränsning, hålla Beställaren skadeslös i händelse av skada som är
hänförlig till Entreprenörens hantering eller behandling av personuppgifter i strid med Ramavtalet,
Beställarens dokumenterade instruktioner eller tillämplig dataskyddslagstiftning.

Beställaren har rätt att utföra revision hos Entreprenören för att verifiera att dess åtaganden uppfylls.
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