Data Processing Addendum

j2 Global og kunden som har godtatt disse vilkårene (kunden) har inngått en avtale for levering av visse
gjenopprettingstjenester (slik den er endret, supplert eller fornyet fra tid til annen, «avtalen»).
Dette Tillegget inngås av j2 Global og kunden og fastsetter de databehandlingsvilkår som gjelder for tjenestene
og utgjør en del av og er underlagt avtalen, inkludert de generelle vilkår og betingelser.
Begreper som ikke defineres i disse databehandlingsvilkår skal ha den betydning som er fastlagt i avtalen.
1.

DEFINISJONER
I disse databehandlingsvilkår gjelder følgende:
«Datterselskap» betyr en enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, blir kontrollert av, eller er under
felles kontroll sammen med, en part;
«Kundepersonopplysninger» betyr personopplysninger i kundenes filer, mapper og databaser som
skal gjenopprettes gjennom tjenestene;
«Kunderepresentant» betyr den person som angis av kunden fra tid til annen som vil opptre som
dennes primærkontakt angående gjennomføring av avtalen;
«Databehandlingsvilkår» betyr de vilkårene som er fastsatt i dette Tillegget;
«Databeskyttelseslovgivning» betyr: (a) GDPR; og/eller (b) de databeskyttelseslover som gjelder i
jurisdiksjonen til j2 Global, i hvert tilfelle slik de fra tid til annen måtte være endret eller supplert;
«j2 Global» betyr j2 Global Norway AS-enheten som er part i avtalen med kunden.
«GDPR» betyr personvernforordningen 2016/679;
«Tjenester» betyr de tjenester som leveres etter avtalen og inkluderer online gjenoppretting av en
kryptert kopi av kundepersonopplysninger til en ekstern lokasjon (datasenter) via programvare som
leveres av j2 Global og som installeres på kundens personlige datamaskiner og/eller servere som er
underlagt tjenestene, inkludert de tekniske støttetjenestene som er knyttet til dem.
«Underbehandlere» betyr tredjeparter som etter disse databehandlingsvilkår har fullmakt til å behandle
kundepersondata for å levere deler av tjenestene og eventuell tilknyttet teknisk støtte.
Begrepene «kontrollør», «datarettighetshaver», «personopplysninger», «behandling»,
«behandler» og «tilsynsmyndighet» slik de brukes i disse databehandlingsvilkårene har den
betydning som gis i GDPR.

2.

EFFEKTIV DATO OG VARIGHET

Disse databehandlingsvilkårene skal bli effektive den 25. mai 2018, eller, hvis senere, datoen for avtalen
(«effektiv dato»)
3.

BEHANDLINGENS ART OG FORMÅL
3.1
Kunden erkjenner og godtar uttrykkelig at j2 Global ikke har noen kontroll eller innflytelse over innholdet
i kundepersonopplysningene, som blant annet vil kunne omfatte personopplysninger og sensitive
personopplysninger (som definert i GDPR) knyttet til kundens eller deres kundes egne klienter, kunder,
leverandører, ansatte, annet personell eller andre datarettighetshavere i henhold til GDPR). Skulle
kunden ønske ytterligere å kategorisere datarettighetshaverne eller typer av personopplysninger for å
inkorporere dem i disse vilkårene, kan de når som helst gi slike opplysninger til j2 Global.
3.2
Levering av tjenestene vil inkludere innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring i kryptert
form, gjenfinning, sletting og destruering av kundepersonopplysninger med henblikk på å levere
tjenester og eventuell tilknyttet teknisk støtte til kunden.
3.3
I forhold til levering av tjenestene fra j2 Global er kunden eller dennes kunde datakontrollør og j2 Global
er databehandler. I tilfelle kunden kvalifiserer seg som databehandler, vil j2 Global opptre som deres
under-databehandler og kunden garanterer overfor j2 Global at kundens instruksjoner og handlinger
med hensyn til kundepersonopplysninger, inkludert utnevnelse av j2 Global som en annen behandler, er
blitt godkjent av den aktuelle kontrolløren.
3.4
Uansett klausul 3.3 kan j2 Global likevel opptre som kontrollør med hensyn til aktiviteter som er fastlagt i
deres retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på deres nettside – www.keepitsafe.com.
3.5
Kunden instruerer j2 Global til å behandle kundepersonopplysninger i samsvar med avtalen og for øvrig
etter instruksjon fra de kontaktpersoner som angis av kunden eller slik tredjepart som kunden skriftlig
(inkludert på epost) har bekreftet har fullmakt til å gi slike instruksjoner («autorisert agent»), under
hensyntaken til arten av tjenestene, inkludert eventuell tilknyttet teknisk støtte og så lenge avtalen varer.
KeepItSafe skal straks informere Kunden dersom en oppgave er i strid med
databeskyttelseslovgivningen. Kunden forblir til enhver tid fullt ansvarlig for alle instruksjoner som gis av
deres kontaktperson(er) eller en autorisert agent. j2 Global vil kun behandle
Kundenspersonopplysninger i samsvar med disse instruksjonene.
3.6
Partene erkjenner og godtar at alle instruksjoner kan gis via e-post eller muntlig når kunden eller en

autorisert agent bruker j2 Global sitt teknisk støtteteam, forutsatt at j2 Global tar vare på en registrering
av slike muntlige instruksjoner.
3.7
Kunden erkjenner og godtar videre at de (og/eller deres kunde hvis deres kunde (også) kvalifiserer seg
som kontrollør) er ansvarlig for å fastslå formålene for og hvilken måte kundepersonopplysningene blir
behandlet på og forplikter seg herved til at de og eventuelt deres kunde så lenge avtalen varer skal
iverksette alle de tiltak angående kundepersonopplysninger som er nødvendig for å sikre etterlevelse av
deres forpliktelser etter databeskyttelseslovgivningen, inkludert behandlingsaktiviteter som utføres av
tjenestene og eventuelle autorisasjoner som kreves med hensyn til levering av slike tjenester av j2
Global i henhold til disse databehandlingsvilkår.
4.

Personell i j2 Global
4.1
j2 Global vil pålegge og opprettholde de nødvendige kontraktbestemte forpliktelsene angående
konfidensialitet for alt personell som autoriseres av j2 Global til å ha tilgang til kundepersonopplysninger.
4.2
j2 Global vil implementere og opprettholde tilgangskontroller og retningslinjer for å begrense j2 Globalpersonellets behandling av kundepersonopplysninger til de j2 Global-medarbeidere som har behov for å
behandle kundepersonopplysninger for å levere tjenester til kunden.

5.

SIKKERHETSTILTAK
5.1
j2 Global har implementert og vil opprettholde de nødvendige tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang til kundepersonopplysninger, uautorisert eller ulovlig
endring, offentliggjøring, destruksjon eller ulovlig behandling av kundepersonopplysninger eller hendelig
tap eller destruksjon av, eller endring i, kundepersonopplysninger, i hvert tilfelle under hensyntaken til
dagens tekniske status, kostnadene med implementering og arten, omfanget, konteksten og formålene
med behandling i henhold til tjenestene.
5.2
Kunden er eneansvarlig for sin bruk av tjenestene, inkludert for sikring av
kontoautentiseringsinformasjon, systemer og apparater (inkludert beskyttet utstyr) som kunden bruker
for å få tilgang til tjenestene.

6.

LAGRING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
6.1
Med mindre noe annet er avtalt med kunden, skal j2 Global kun behandle kundepersonopplysningene i
EØS eller i et tredjeland som dekkes av artikkel 45, punkt 1 i GDPR.

6.2
Hvis og i den utstrekning kunden godkjenner overføring av kundepersonopplysninger til et annet land
enn de det henvises til i klausul 6.1, skal j2 Global kun gjøre dette i samsvar med en anerkjent
etterlevelsesstandard etter databeskyttelseslovgivningen for en lovlig overføring av personopplysninger
til det relevante landet (inkludert, for eksempel, EUs standard kontraktklausuler eller bindende
firmaregler) og skal på anmodning gi kunden relevante opplysninger knyttet til alle slik standarder de har
implementert.
7.

UNDERBEHANDLING
7.1
Herved godkjenner kunden spesifikt engasjement av ethvert datterselskap i j2 Global som en underbehandler.
7.2
Kunden godkjenner også i alminnelighet j2 Global sin bruk av tredjeparter som under-behandlere,
forutsatt at:
a.

j2 Global begrenser under-behandlerens behandling av kundepersonopplysningene til
behandling som er nødvendig for å levere eller opprettholde tjenestene;

b.

j2 Global etablerer kontraktbestemte ordninger med slike underbehandlere som krever at de
garanterer et tilsvarende nivå på etterlevelse av databeskyttelse og informasjonssikkerhet som
det som bestemmes her i den utstrekning det er anvendelig for de behandlingsaktiviteter som
blir levert av slik under-behandler; og

c.

hvis en underbehandler unnlater å etterleve sine forpliktelser til databeskyttelse, skal j2 Global
forbli fullt ansvarlig overfor kunden.

7.3
j2 Global skal opprettholde en oppdatert liste over deres underbehandlere knyttet til alle tjenester de
leverer til kunden. j2 Global skal levere listen til kunden på dennes skriftlige forespørsel.
7.4
j2 Global vil gi kunden beskjed hvis noen ny underbehandler blir oppnevnt etter den effektive datoen og
kunden skal ha mulighet til å fremme innvendinger mot bruken av slik underbehandler. Hvis kunden:
d.

ikke reagerer (skriftlig) innen 30 dager etter varslingsdatoen, vil de anses for å ha gitt sin
godkjenning til bruk av slik under-behandler;

e.

reagerer ved (skriftlig) å nekte sin godkjenning og det ikke er mulig å komme til enighet om en
gjensidig akseptabel løsning på slik nekting, kan de si opp avtalen når det passer eller si opp
tjenesten eller den del av tjenesten som leveres av j2 Global ved hjelp av den aktuelle

underbehandler. Denne retten til å si opp er kundens eneste og eksklusive botemiddel hvis
kunden har innvendinger til noen ny tredjeparts underbehandler.
7.5
Uten hensyn til underpunktene 7.1 til 7.4 ovenfor, og med forbehold for gjeldende lov, kan j2 Global fritt
bruke under-kontraktører eller leverandører som ikke kvalifiserer som behandlere etter
databeskyttelseslovgivningen, inkludert men ikke begrenset til, energileverandører, utstyrsleverandører,
transportleverandører, leverandører av tekniske tjenester, maskinvareleverandører osv.) uten å måtte
informere eller søke forhåndsgodkjenning fra kunden.
7.6
j2 Global vil pålegge og opprettholde de nødvendige kontraktbestemte forpliktelsene angående
konfidensialitet for alle underbehandlere som autoriseres av j2 Global til å ha tilgang til
kundepersonopplysninger.
8.

ASSISTANSE MED FORESPØRSLER FRA DATARETTIGHETSHAVERE
8.1
Kunden erkjenner og godtar at de skal være ansvarlig for å rette seg etter alle forespørsler fra
datarettighetshavere etter databeskyttelseslovgivningen.
8.2
j2 Global forplikter seg til å yte rimelig assistanse til kunden uten unødig forsinkelse, under hensyntaken
til tjenestenes art og funksjonalitet, med hensyn til kundens eller dennes kunders forpliktelser angående:
a.

anmodninger fra datarettighetshavere med hensyn til tilgang til eller rettelse, begrensning,
blokkering eller sletting av kundepersonopplysninger, forutsatt at kunden erkjenner at j2 Global
kun innehar kundepersonopplysninger i kryptert form, og alle slike tiltak skal derfor utføres av
kunden eller en autorisert agent på dennes vegne og ikke av j2 Global;

b.

granskning av enhver hendelse som gir opphav til en risiko for uautorisert offentliggjøring, tap,
destruksjon eller endring av kundepersonopplysninger og varsling til tilsynsmyndighetene og
datarettighetshavere med hensyn til slike hendelser;

c.

for kundens regning, utarbeidelse av konsekvensvurderinger av databeskyttelse og eventuelt
utførelse av konsultasjoner med tilsynsmyndighetene.

9.

DEMONSTRERE ETTERLEVELSE
9.1
j2 Global kan benytte uavhengige tredjepartskontrollører for med jevne mellomrom å verifisere
effektiviteten av de sikkerhetskontroller som gjelder for tjenestene.
9.2
Kunden skal ha rett til å revidere j2 Global sin etterlevelse av disse databehandlingsvilkårene ved å:

a.

be om kopi av eventuelle utarbeidede sertifikater som er tilgjengelig i henhold til klausul 9.1; og

b.

hvis kunden, gjennom rimelig opptreden, kan vise at det sertifikat som er avgitt etter klausul 9.2
(a) ikke er tilstrekkelig for å demonstrere j2 Global sin etterlevelse av disse
databehandlingsvilkårene eller at slikt sertifikat avslører utilstrekkelige sikkerhetstiltak/ikke er
gjort tilgjengelig, så godtar j2 Global på kundens forespørsel og for kundens regning (inkludert
alle rimelige gebyrer og kostnader for j2 Global) å gjøre tilgjengelig slike andre opplysninger og
dokumenter og bidra til slike inspeksjoner som kunden eller dennes autoriserte representant
med rimelighet måtte be om for at de kan kontrollere etterlevelse av forpliktelsene etter disse
databehandlingsvilkårene, forutsatt at slik revisjon skal foretas i løpet av ordinære
forretningstider, med rimelig forhåndsvarsel til j2 Global og underlagt rimelige
konfidensialitetsprosedyrer. Før påbegynnelse av enhver slik revisjon, skal partene gjensidig
komme til enighet om omfang, timing og varighet av revisjonen. Kunden kan ikke revidere j2
Global mer enn én gang hvert år. j2 Global forbeholder seg retten til å belaste et gebyr for sine
rimelige kostnader pådratt ved bistand til slik revisjon.

9.3
j2 Global skal ikke være forpliktet til å avsløre noen forretningshemmelighet eller kommersielt sensitive
opplysninger, andre kunders opplysninger eller opplysninger som de med rimelighet anser å kunne
brukes til å kompromittere sikkerheten eller integriteten til deres systemer.
10. DATABRUDD
10.1
Hvis j2 Global blir oppmerksom på et sikkerhetsbrudd i forhold til som resulterer i utilsiktet eller ulovlig
ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang til kundens personopplysninger, vil j2 Global
varsle kunden uten unødig forsinkelse, og gi tilstrekkelige opplysninger til at kunden settes i stand til å
vurdere bruddet og deres forpliktelser angående varsling av tilsynsmyndigheter eller datarettighetshaver
etter databeskyttelseslovgivningen. Slik beskjed skal gis til kunderepresentanten. For å unngå tvil skal j2
Global ikke være forpliktet til å varsle kunden om noen mislykkede forsøk eller aktiviteter som ikke
kompromitterer sikkerheten til kundepersonopplysningene, inkludert mislykkede innloggingsforsøk, ping,
port-scanning, tjenestenektingsangrep, og andre nettverksangrep på brannmurer eller
nettverkstilknyttede systemer.
10.2
Kunden er eneansvarlig for å overholde de lover om hendelsesvarsling som gjelder for kunden etter
databeskyttelseslovgivningen. Uansett det foregående vil partene samarbeide og yte all rimelig
assistanse med hensyn til overholdelse av forpliktelsene til tredjepartsvarsling etter
databeskyttelseslovgivningen.
10.3
j2 Global sin varsling om eller reaksjon på en databruddhendelse etter denne klausul 10 vil ikke

fortolkes som en innrømmelse fra j2 Global eller noen av deres datterselskaper av noen feil eller ansvar
med hensyn til databruddet.
11. SLETTING AV KUNDEDATA
Kunden instruerer herved j2 Global og alle under-behandlere om, innen tre måneder fra datoen for
opphør av avtalen, å slette alle kundepersonopplysninger og på anmodning gi skriftlig bekreftelse
(inkludert via e-post) til kunden om at de har iverksatt slike tiltak.
12. FORHOLDET TIL AVTALEN
Ved å akseptere disse databehandlingsvilkårene, godtar kunden at med unntak av det som fastsettes
her, står alle andre vilkår i avtalen ved lag. I tilfelle noen uoverensstemmelse mellom disse
databehandlingsvilkårene og det gjenværende av avtalen, skal disse databehandlingsvilkårene ha
forrang. Alle krav etter dette Tillegget skal være underlagt de samme vilkår og betingelser som avtalen,
inkludert men ikke begrenset til de utelukkelser og begrensninger som fastsettes i avtalen.

