
DATABEHANDLERAVTALE 

Mellom 

T Berge Holding AS, org. nr. 921 695 810 («Databehandler») 

og  

Kunden som har inngått avtale med Konsulentfirma Berge («Behandlingsansvarlig») 

er avtale om behandling av personopplysninger («Avtalen») som Databehandler skal foreta for 
Behandlingsansvarlig. Behandlingen utføres på bakgrunn av avtale med Databehandler som 
leverandør og Behandlingsansvarlig som kunde om levering av digital markedsføring 
(«Hovedavtalen») med de generelle avtalevilkår tilknyttet denne. 

Avtalens formål 

Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig på den bakgrunn 
som følger ovenfor.  

Partenes kontaktpersoner, formålet med behandlingen, varigheten av behandlingen, behandlingens 
art, de typer personopplysninger som skal behandles og kategorier av registrerte følger av vedlegg til 
Avtalen. 

Avtalen skal sikre at personopplysninger behandles i samsvar med de til enhver gjeldende kravene til 
behandling av personopplysninger, herunder bl.a. EU-direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om 
beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger som er implementert i Norge ved lov av 14. april 2000 nr. 31 om 
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter, samt 
kravene etter Europaparlaments- og rådsforordning om beskyttelse av individer ved behandling av 
personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF 
(personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og norsk lov med tilhørende forskrifter som 
innføres som en følge av personvernforordningen og erstatter personopplysningsloven (i det 
følgende er både dagens og ny personopplysningslov omtalt som «personopplysningsloven»).  

Databehandler skal behandle personopplysningene på den måte som er beskrevet i Avtalen, samt på 
annen måte dersom dette er skriftlig avtalt mellom Databehandleren og Behandlingsansvarlig.  

Begreper og definisjoner benyttet i Avtalen skal forstås på samme måte som i 
personopplysningsloven.  

1. Behandlingsansvarliges rettigheter og plikter og Databehandlers plikter

Databehandleren bekrefter at denne vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som 
sikrer at all behandling under denne Avtalen oppfyller kravene i personopplysningsloven og vern av 
den registrertes rettigheter, herunder innfrir alle kravene etter personvernforordningens artikkel 32. 
Se også ytterligere plikter i punkt 4. Den behandlingsansvarlig skal til enhver tid ha full rettslig 
rådighet over personopplysningene. 

Databehandleren skal bare behandle personopplysningene basert på dokumenterte instrukser fra 
den Behandlingsansvarlige. Databehandleren skal til enhver tid kunne dokumentere slike instrukser. 
Databehandler skal ikke behandle personopplysninger Databehandleren får tilgang til på annen måte 
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enn det som er nødvendig for å utføre de oppdrag som Databehandler har for den 
Behandlingsansvarlige.  

Databehandleren skal ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak bistå den 
Behandlingsansvarlige i å svare på anmodninger fra den registrerte vedrørende dennes rettigheter 
etter personvernforordningens kapittel III, hensyntatt behandlingens art og i den grad det er mulig. 
Databehandler skal bistå den Behandlingsansvarlige med å sikre overholdelse av forpliktelsene 
knyttet til personopplysningssikkerhet og vurdering av personvernkonsekvenser og 
forhåndsdrøftinger i personvernforordningens artikkel 32 til 36, hensyntatt behandlingens art og den 
informasjonen som er tilgjengelig for Databehandleren. Foreligger det godkjente adferdsnormer 
etter personvernforordningens artikkel 40 eller godkjent sertifiseringsordning etter artikkel 42, som 
Databehandleren har påtatt seg å overholde eller være sertifisert etter, plikter Databehandleren å 
etterkomme slike adferdsnormer eller sertifiseringskrav.  

Databehandleren skal føre protokoll (logg) over behandlingsaktiviteter denne utfører på vegne av 
den Behandlingsansvarlige, som skal inneholde minimum den informasjon som er pålagt etter 
personvernforordningen artikkel 30. Den Behandlingsansvarlige kan til enhver tid kreve oversendt 
kopi av slik protokoll.  

Databehandleren skal gjøre tilgjengelig for den Behandlingsansvarlige all informasjon som er 
nødvendig for å påvise at forpliktelsene fastsatt i dette punkt 1 er oppfylt, samt muliggjøre og bidra 
til revisjoner, herunder inspeksjoner, som gjennomføres av den Behandlingsansvarlige eller en annen 
inspektør på fullmakt fra den Behandlingsansvarlige. Dette omfatter også å gi tilgang til 
sikkerhetsdokumentasjon. Den Behandlingsansvarlige har selv det direkte ansvaret overfor aktuelle 
tilsynsmyndigheter. 

Databehandleren har taushetsplikt om personopplysninger som vedkommende får tilgang til som en 
følge av Avtalen og behandling av personopplysningene, og skal sikre at personer som er autorisert til 
å behandle personopplysningene, har forpliktet seg til å behandle opplysningene fortrolig eller er 
underlagt en egnet lovfestet taushetsplikt. Denne bestemmelsen gjelder også etter Avtalens opphør.  

Databehandleren skal ikke utlevere opplysninger eller informasjon som denne behandler for den 
Behandlingsansvarlige til tredjepart uten eksplisitt pålegg fra den Behandlingsansvarlige. Utlevering 
til underdatabehandler er regulert i punkt 2. Henvendelser til Databehandleren skal 
Databehandleren videreformidle til Behandlingsansvarlige så raskt som mulig.  

Er Databehandleren av den oppfatning at en instruks fra den Behandlingsansvarlige er i strid med 
personvernforordningen, personopplysningsloven, eller annen regulering av behandling av 
personopplysninger, skal Databehandleren umiddelbart underrette den Behandlingsansvarlige om 
dennes oppfatning. Databehandleren plikter å utøve sine plikter etter Avtalen til tross for sin 
oppfatning, og Behandlingsansvarlig skal holde Databehandleren skadesløs for eventuelle krav som 
følge av at instruksen strider mot relevant regelverk, forutsatt at Databehandler har varslet som 
angitt over.  

2. Bruk av underleverandør

Databehandleren skal kun benytte underleverandører til behandling av personopplysninger 
(underdatabehandler) som har bekreftet å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak 
som sikrer at all behandling under denne Avtalen oppfyller kravene i personopplysningsloven og vern 
av den registrertes rettigheter. 

Behandlingsansvarlig gir Databehandleren generell tillatelse til bruk av underdatabehandler for 
behandling av personopplysninger etter Avtalen. I tilfelle Databehandler har planer om å benytte 
andre underdatabehandlere eller skifte ut underdatabehandlere, skal Databehandleren underrette 
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den Behandlingsansvarlige om planene og dermed gi den Behandlingsansvarlige muligheten til å 
motsette seg slike endringer. 

Godkjente underdatabehandlere ved Avtalens inngåelse er spesifisert i vedlegg til Avtalen.. 
Opplysningene om underdatabehandlere skal holdes konfidensielt av behandlingsansvarlig og kun 
benyttes for å utøve plikter som behandlingsansvarlig. 

Underdatabehandler skal være gjort kjent med Databehandlerens forpliktelser etter denne Avtalen 
og regelverket som regulerer behandling av Behandlingsansvarliges personopplysninger, og skal 
pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er fastsatt i 
Avtalen hvor underdatabehandler skal gi tilstrekkelige garantier for at det vil bli gjennomført tekniske 
og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller lovmessige krav. Dersom 
underdatabehandler ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til vern av personopplysninger og 
kravene i Avtalen, skal Databehandleren overfor den Behandlingsansvarlige ha fullt ansvar for at 
underdatabehandler oppfyller sine forpliktelser. 

3. Sikkerhet og avvik

Databehandleren skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven 
med forskrifter. Databehandleren skal kunne dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse 
kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på den Behandlingsansvarliges forespørsel.  

Det skal gjennomføres sikkerhetsrevisjoner årlig. Revisjonen kan omfatte gjennomgang av rutiner, 
stikkprøvekontroller, mer omfattende stedlige kontroller og andre egnede kontrolltiltak. Hver av 
partene bærer egne kostnader i forbindelse med de planlagte sikkerhetsrevisjoner. Dersom 
Behandlingsansvarlig vil gjennomføre sikkerhetsrevisjoner utover det avtalte skal 
Behandlingsansvarlig dekke kostnader etter medgått tid hos Databehandler til normal sats.  

I tilfelle sikkerhets- eller personvernbrudd, skal Databehandleren varsle den Behandlingsansvarlige 
uten ugrunnet opphold. Melding om brudd skal minimum inneholde:  

1. Beskrivelse av arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er mulig,
kategoriene av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, og kategoriene av og omtrentlig
antall personopplysningsposter som er berørt,

2. Navnet på og kontaktopplysningene til personvernrådgiveren eller et annet kontaktpunkt der
mer informasjon kan innhentes,

3. Beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av bruddet på personopplysningssikkerheten,

4. Beskrivelse av de tiltak som er truffet eller Databehandler foreslår å treffe for å håndtere bruddet
på personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, tiltak for å redusere
eventuelle skadevirkninger som følge av bruddet.

Dersom ikke alle opplysninger kan gis i første melding, skal opplysningene gis suksessivt så snart de 
foreligger. 

Den Behandlingsansvarlige har ansvaret for å sende melding til tilsynsmyndighet, og Databehandler 
skal ikke sende slik melding eller kontakte tilsynsmyndighet uten at den Behandlingsansvarlige har 
gitt instruks om dette.  

4. Overføring til utlandet

Personopplysninger skal kun overføres til land utenfor EU/EØS (tredjeland) etter instruks fra den 
Behandlingsansvarlige.  Databehandleren skal altså ikke overføre eller la personer i tredjeland på 



Side 4 av 18 

noen måte få tilgang til personopplysninger uten at Behandlingsansvarlig har eksplisitt godkjent 
dette skriftlig og gitt instruks om overføring eller tilgang på forhånd. Samtykke og instruks må dekke 
hvilke land opplysningene skal kunne overføres til. Overføring til tredjeland forutsetter, selv med 
samtykke og instruks, at de krav til sikkerhet og vern av de registrertes rettigheter som følger av 
personopplysningsloven og annet regelverk er ivaretatt. 

5. Avtalens varighet, pålegg om stans, plikter ved opphør/oppsigelse

Avtalen gjelder så lenge Databehandleren behandler eller har tilgang til personopplysninger på vegne 
av Behandlingsansvarlige etter Hovedavtalen.  

Ved brudd på denne Avtalen, personopplysningsloven eller annet relevant regelverk, kan 
Behandlingsansvarlige pålegge Databehandleren å stoppe den videre behandlingen av opplysningene 
med øyeblikkelig virkning.  

Databehandleren skal, etter den Behandlingsansvarliges instruksjon, slette eller tilbakelevere alle 
personopplysninger til den Behandlingsansvarlige etter at tjenestene knyttet til behandlingen er 
levert, og sletter eksisterende kopier, med mindre det er et lovmessig krav om at 
personopplysningene fortsatt skal lagres. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier, men 
hvor det er tilstrekkelig å overskrive etter de etablerte rutiner for sikkerhetskopiering. 

Den Behandlingsansvarlige skal motta en skriftlig bekreftelse fra Databehandleren på at alle 
personopplysninger er returnert eller slettet i henhold til den Behandlingsansvarliges instruksjoner 
og at Databehandleren ikke har beholdt kopi, utskrifter eller andre former for personopplysninger i 
noen form.  

6. Øvrige plikter og rettigheter

Øvrige plikter og rettigheter følger av Hovedavtalen som gjelder mellom Databehandleren og 
Behandlingsansvarlige om tjenestene som nødvendiggjør behandling av personopplysninger og 
denne Avtale. De samme kontaktpersoner gjelder for Avtalen som etter Hovedavtalen.  

Denne Avtalen skal ikke utvide Behandlingsansvarliges sanksjonsmuligheter, herunder 
erstatningsansvar for Databehandleren, utover det som følger av Hovedavtalen.  

Ved eventuell overdragelse av Hovedavtalen til andre parter, skal denne Avtale overdras tilsvarende. 
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Vedlegg 1 

Formålet med behandlingen og arten 

Databehandler skal fremskaffe konkrete kundehenvendelser på vegne av Behandlingsansvarlig 
gjennom bruk av Databehandlers egne nettbaserte løsninger. I denne sammenheng innhentes 
sluttkundedata på vegne av Behandlingsansvarlig som skal benyttes til digital markedsføring, 
oppfølgning av kundehenvendelser og dialog med kunder. 

Varigheten av behandlingen 

Behandlingen varer så lenge nødvendig for oppfyllelse av Hovedavtalen. 

Lagring av personopplysninger 

Databehandler kan lagre personopplysninger så lenge det er behov ut fra formålet med 
behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre 
periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølgning av et gjennomført tiltak og resultater, ut 
fra type data og hva Databehandler anser som hensiktsmessig for å levere en best mulig tjeneste for 
Behandlingsansvarlig («Kunden»). 

Personvernerklæring og informasjon om «cookies» (informasjonskapsler) 

Databehandler skal lage og gjøre tilgjengelig både en personvernerklæring og informasjon om 
behandling av «cookies» (informasjonskapsler) på landingssidene som Databehandler setter opp for 
Behandlingsansvarlig. På andre landingssider/nettsider som Behandlingsansvarlig eventuelt ønsker å 
bruke utover dette er Behandlingsansvarlig selv ansvarlig for dette. Databehandler skal henvise til 
Behandlingsansvarlig som kontaktpunkt for spørsmål eller annen kontakt fra sluttbruker om 
behandlingen. Behandlingsansvarlig plikter å følge retningslinjene Databehandler setter i 
personvernerklæringen og informasjonen om «cookies», samt å gi eventuelle tilbakemeldinger 
dersom endringer ønskes i disse. 

Typer personopplysninger som skal behandles 

Følgende personopplysninger vil kunne bli behandlet: 

Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-post, ip-adresse, adresse og hensikt med 
registreringen, alternativt annen informasjon som er relevant for Behandlingsansvarlig.  

Kategorier av registrerte 

Kunder og potensielle kunder av Behandlingsansvarlig. 

Underdatabehandlere ved inngåelse av Avtalen 

Navn Org. nr. Adresse Beskrivelse av 
behandling 

Land/Område hvor 
behandlingen foregår 

Dropbox 
International 
Unlimited 
Company 

N/A One Park Place, 
Floor 5, Upper 
Hatch Street, 
Dublin 2, Ireland 

Skylagring Tyskland og USA 

Google LLC N/A 1600 
Amphitheatre 
Parkway 
Mountain View, 

Google Analytics. 
Innsamling av IP-
adresser mv. 

Se: 
https://www.google.c 
om/about/datacenters 
/inside/locations/inde 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html


Side 6 av 18 

CA 94043 United 
States 

x.html

Domeneshop 
AS 

976 769 678 Christian Krohgs 
gate 16, 0186 
Oslo 

Drift av epost-server. Norge 

Unbounce 
Marketing 
Solutions, Inc 

N/A 400-401 West
Georgia Street.
Vancouver, BC
V6B 5A1. Canada

Samler inn 
personopplysninger 
som: Epost, IP-
adresse, 
telefonnummer, 
navn, hensikt med 
kontakt mv. 

Innenfor EU 

Zisson AS 989 849 492 Akersgata 1-5, 
0158 Oslo. 

Innsamling av 
telefonnummer, 
samtaletid og 
ventetid pr telefon. 

Norge 

Lucky Orange, 
LLC 

N/A 8680 W 96th St, 
Overland Park, 
KS 66212, USA 

Innsamling av 
trafikkdata gjennom 
landingssider, som IP-
adresser, adferd på 
landingsside, samt 
"headerinformasjon" 
som nettlesertype og 
refererende URL. 

USA 

Highrise HQ, 
LLC 

N/A 30 North Racine 
Ave., #200, 
Chicago, Illinois 
60607 

CRM-system. Lagring 
av kontaktdata og 
informasjon om 
kundedialog. 

USA 

Ansvarlig for databehandlingen hos T Berge Holding AS er den til enhver tid gjeldende 
personvernansvarlige i Selskapet. Henvendelser om behandling av data gjøres til: 
post@prnett.no. Du kan også henvende deg til din kundekontakt, som videreformidler ditt 
budskap til gjeldende personvernansvarlig. 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
mailto:kontakt@kfberge.no
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Vedlegg 2 

PERSONVERNERKLÆRING 

Behandling av personopplysninger 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss via registreringsskjema eller telefon vil vi 
behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om 
personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen 
av personopplysningene. Denne personvernerklæringen er tilknyttet en spesifikk kampanje, og andre 
måter å behandle og samle personopplysninger på kan gjelde for innsamling av opplysninger 
gjennom andre kampanjer og markedsføring mv. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er <Kundenavn>, ved daglig leder. 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt. 
Kontaktinformasjonen til <Kundenavn> finner du her: <Link til nettsted hvor Kundens kontaktinfo 
står oppført> 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan 
vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og/eller informasjon fra representert virksomhet: E-
postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

2. Ta kontakt med deg, samt gjøre arbeid i forkant og/eller etter kontakt for å kunne bistå deg
på en best mulig måte: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle
personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

3. Kartlegge hvilke annonser, nettsider, segmenteringsmuligheter og budskap som gir oss best
effekt gjennom markedsføringen: Hvilke annonser du viser interesse for, adferd på nettsider,
samt demografiske, geografiske og psykografiske kriterier ut fra data innhentet med ditt
samtykke fra tredjeparter, samt kombinasjonen av disse.

4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du
kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi
behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at
det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Samtidig
brukes cookies til å kartlegge hvilke kunder som er mest relevante for vår virksomhet. Videre
sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden når det ikke lenger er noe
formål med videre lagring. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for 
slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som 
pålegger oss å gi ut informasjonen.  

Vi bruker en databehandler til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger 
på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av 
behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandler per i dag:  

http://www./
http://www./
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• T Berge Holding AS: Personopplysninger samles inn for å gi oss muligheten til å ta kontakt 
med deg og utføre den tjenesten du ønsker at vi skal gjøre på en god måte. Denne 
databehandleren kan samle inn alt av persondata som er spesifisert i denne 
personvernerklæringen, også ved hjelp av sine underleverandører som følger retningslinjene 
denne erklæringen presiserer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området eller med 
databehandlere i utland som har avtaler i trinn med GDPR-regler. 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss kun så lenge det er behov for det formål 
personopplysningene ble samlet inn for, samt å samle statistikk. I noen tilfeller kan 
personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging 
av et gjennomført tiltak. Deretter vil informasjonen anonymiseres på grunnlag av optimalisering av 
hjemmesider, annonser mv. 

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt 
samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er 
oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, samt statistikk er ferdig innsamlet og 
kategorisert.  

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du 
har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til 
dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  
www.datatilsynet.no.    

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss gjennom kontaktopplysninger som du kan finne 
ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 
30 dager.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk 
dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine 
personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet 
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: 
www.datatilsynet.no.  

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av 
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine 
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert 
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.  

http://www.datatilsynet.no/
http://www.datatilsynet.no/
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Vedlegg 3 

Informasjonskapsler («Cookies») 

Hva er en informasjonskapsel? 
Informasjonskapsler, eller «cookies», er små tekstfiler som lagrer informasjon på datamaskinen og i 
nettleseren din. Informasjonen som blir samlet inn inneholder ikke personopplysninger, og kan kun 
bli lest av nettsiden og deg som bruker. 

<Kundenavn> bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon som kan forbedre 
brukeratferden på nettstedet og kunne gi en mer relevant markedsføring rettet mot besøkeren. 
Denne informasjonen om informasjonskapsler er tilknyttet en spesifikk kampanje, og andre 
retningslinjer for informasjonskapsler kan gjelde for innsamling av opplysninger gjennom andre 
kampanjer og markedsføring mv. Kampanjen som linket deg til denne siden er styrt av T Berge 
Holding AS som databehandler på vegne av <Kundenavn>.  

Godkjenning av informasjonskapsler 
§ 2-7 b.Bruk av informasjonskapsler/cookies
Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke
tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med
behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er
ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

1. Utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett

2. Som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige

forespørsel

I dag er de fleste nettleserne innstilt på å automatisk godkjenne lagring av disse 
informasjonskapslene. Dette gjør at leverandøren av nettstedet kan bedre gi relevant innhold til 
besøkeren, men også at besøkeren får en bedre opplevelse gjennom gjenkjennelse av preferanser 
som språk og handlekurv.  
Skulle du fortsatt ønske å skru av den automatiske godkjennelsen gjøres dette slik: 
- Merk at dette er noe vi ikke anbefaler, ettersom du kan oppleve nettstedene du besøker mest

svært annerledes uten kapslene som blir lagret.
Les mer om hvordan slå av informasjonskapsler i Chrome her
Les mer om hvordan slå av informasjonskapsler i Safari her
Les mer om hvordan slå av informasjonskapsler i Explorer her

Nettstedets informasjonskapsler 
Nettstedet du besøker nå bruker informasjonkapsler fra Lucky Orange, Facebook og Google 
(AdWords og Analytics). Disse kapslene gir oss informasjon om geografiske, demografiske og 
psykografiske egenskaper, samt brukeratferd for å optimalisere relevant markedsføring og skape en 
god brukeropplevelse på nettstedet. Vi kan koble cookies opp mot annen data vi har om deg. Se vår 
personvernerklæring <Link til personvernerklæringen vi har satt opp for din bedrift>. Innsamlingen av 
informasjonkapslene gjør det mulig å:   

• Se hvilket område på nettverket som er mest interessant for den besøkende.

• Hvor besøkende potensielt avbryter besøket eller kontaktprosessen.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=no_NO
https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442
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• Skape målrettede annonser basert på geografiske, demografiske og psykografiske

egenskaper, produktinteresse og atferd på nettstedet.

Leverandør Informasjonskapsler 
og lagringstid. 

Opplysninger som blir 
brukt 

Formålet 

Lucky 
Orange 

Se her for oppdatert 
liste 

Lucky Orange samler inn 
IP. Adresser og 
besøksmønster til 
besøkeren på 
hjemmesiden 

Analysere og optimalisere 
hjemmenettverk basert på 
besøkendes besøksmønster og 
plassering 

Google 
Analytics 

Se her for oppdatert 
liste 

Les mer om 
informasjonskapslene 
her 

Google Analytics samler 
inn informasjon relatert 
til besøksmønster, 
geografiske, 
psykografiske og 
demografiske 
tilhørigheter 

Samle informasjon og rapportere 
statistikk om bruk av nettstedet, 
uten at enkelte besøkende 
identifiseres for Google. 
Brukerstatistikken kan også brukes 
i forbindelse med annonsering for 
å vise mer relevante annonser 

Google 
AdWords 

Se her for oppdatert 
liste 

Opplysninger som blir 
brukt inngår tidligere søk, 
tidligere samhandling 
med annonsørs annonser 
eller søkeresultater og 
besøk til annonsørs 
nettsted 

Optimalisere annonser rettet mot 
tidligere besøkende og deres 
atferd på nettstedet 

Facebook Se her for oppdatert 
liste 

Opplysninger som blir 
brukt inngår 
demografiske, 
psykografiske og 
geografiske tilhørigheter. 
Samt interaksjon med 
annen markedsføring. 

Optimalisere annonser rettet mot 
tidligere besøkende og deres 
atferd på nettstedet 

Tredjepartsaktører for nettverksanalyse 
Lucky Orange og Google Analytics samler inn informasjon basert på atferdsmønster til den 
besøkende på nettstedet for å optimalisere markedsføring og nettsted. Informasjonskapslene 
registrerer ingen personlige opplysninger og dataene er anonymisert.  
Informasjonskapslene gjør det mulig å: 

• Identifisere brukeratferd

• Analysere frafallsmønstre

• Identifisere anskaffelse

• Identifisere tidspunkt og kanal for besøk

• Identifisere opprinnelse fra besøkere

Les mer om informasjonskapslene til Lucky Orange her 
Les mer om informasjonskapslene til Google Analytics her 

https://help.luckyorange.com/article/173-what-cookies-does-lucky-orange-set
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=no
https://policies.google.com/technologies/types
https://policies.google.com/technologies/types?hl=no
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.luckyorange.com/article/173-what-cookies-does-lucky-orange-set
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=no
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Kommersielle tredjepartsaktører  
Facebook og Google AdWords samler informasjonskapsler basert på hvilken markedsføring 
besøkeren viser interesse for. Informasjonskapslene registrerer ingen personlige opplysninger og 
dataene er anonymisert. 
Informasjonskapslene gjør det mulig å:  

• Optimalisere markedsføring basert på tidligere besøk og/eller interesser

• Se informasjon angående produktinteresse basert på annonse og nettsted

• Optimalisere markedsføring mot utvalgte målgrupper

Les mer om informasjonskapslene til Google AdWords her 
Les mer om informasjonskapslene til Facebook her 

Remarketing gjennom Facebook, Google Analytics og AdWords 
Facebook, Google AdWords og Analytics samler informasjonskapsler som gjør det mulig å bruke 
Remarketing i markedsføringen. Her samler Google inn informasjon som gjør det mulig å 
determinere interesser, demografi og geografiske tilhørigheter. Informasjonskapslene som blir 
samlet inn er forskjellig basert på nettleser og besøkshistorikk og vil derfor ikke bli beskrevet i detalj. 
Informasjonskapslene registrerer ingen personlige opplysninger og dataene er anonymisert. 
Les mer om Remarketing her 
Les mer om informasjon Google har samlet her 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=no
https://adssettings.google.com/authenticated
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Oversikt over sentrale bestemmelser angitt i Avtalen – uoffisiell oversettelse 

Artikkel 30 

Protokoller over behandlingsaktiviteter 

1. Hver behandlingsansvarlig og, dersom det er relevant, den behandlingsansvarliges representant
skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Nevnte
protokoll skal inneholde følgende informasjon:

a) navnet på og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og, dersom det er
relevant, den felles behandlingsansvarlige, den behandlingsansvarliges representant og
personvernrådgiveren,

b) formålene med behandlingen,
c) en beskrivelse av kategoriene av registrerte og kategoriene av personopplysninger,
d) kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til,

herunder mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner,
e) dersom det er relevant, overføringer av personopplysninger til en tredjestat eller en

internasjonal organisasjon, herunder identifikasjon av nevnte tredjestat eller
internasjonale organisasjon og, ved overføringer nevnt i artikkel 49 nr. 1 annet ledd,
dokumentasjon på nødvendige garantier,

f) dersom det er mulig, de planlagte tidsfristene for sletting av de forskjellige kategoriene
av opplysninger,

g) dersom det er mulig, en generell beskrivelse av de tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltakene nevnt i artikkel 32 nr. 1.

2. Hver databehandler og, dersom det er relevant, databehandlerens representant skal føre en
protokoll over alle kategorier av behandlingsaktiviteter som er utført på vegne av en
behandlingsansvarlig, og som skal inneholde:

a) navnet på og kontaktopplysningene til databehandleren eller databehandlerne og til hver
behandlingsansvarlig som databehandleren opptrer på vegne av, samt, dersom det er
relevant, den behandlingsansvarliges eller databehandlerens representant og
personvernrådgiveren,

b) kategoriene av behandling utført på vegne av hver behandlingsansvarlig,
c) dersom det er relevant, overføringer av personopplysninger til en tredjestat eller en

internasjonal organisasjon, herunder identifikasjon av nevnte tredjestat eller
internasjonale organisasjon og, ved overføringer nevnt i artikkel 49 nr. 1 annet ledd,
dokumentasjon på nødvendige garantier,

d) dersom det er mulig, en generell beskrivelse av de tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltakene nevnt i artikkel 32 nr. 1.

3. Protokollene nevnt i nr. 1 og 2 skal være skriftlige, herunder elektroniske.
4. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren og, dersom det er relevant, den

behandlingsansvarliges eller databehandlerens representant skal på anmodning gjøre
protokollen tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

5. Forpliktelsene nevnt i nr. 1 og 2 gjelder ikke et foretak eller en organisasjon med færre enn 250
ansatte, med mindre behandlingen det/den utfører, trolig vil medføre en risiko for de
registrertes rettigheter og friheter, behandlingen ikke skjer leilighetsvis eller omfatter
særlige kategorier av opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 1 eller personopplysninger om
straffedommer og straffbare forhold nevnt i artikkel 10.
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Artikkel 32 

Sikkerhet ved behandlingen 

1. Idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene og behandlingens art,
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets- og
alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige og
databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et
sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen, herunder blant annet, alt etter hva som er
relevant,

a) pseudonymisering og kryptering av personopplysninger,
b) evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i

behandlingssystemene og -tjenestene,
c) evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid

dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse,
d) en prosess for regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive

behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er.
2. Ved vurderingen av egnet sikkerhetsnivå skal det særlig tas hensyn til risikoene forbundet med

behandlingen, særlig som følge av utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke-
autorisert utlevering av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen
måte behandlet.

3. Overholdelse av godkjente atferdsnormer som nevnt i artikkel 40 eller en godkjent
sertifiseringsmekanisme som nevnt i artikkel 42 kan brukes som en faktor for å påvise at kravene
i nr. 1 i denne artikkel er oppfylt.

4. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal treffe tiltak for å sikre at enhver fysisk
person som handler for den behandlingsansvarlige eller databehandleren, og som har tilgang til
personopplysninger, behandler nevnte opplysninger bare etter instruks fra den
behandlingsansvarlige, med mindre unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett krever at
vedkommende gjør dette.

Artikkel 33 

Melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten 

1. Ved brudd på personopplysningssikkerheten skal den behandlingsansvarlige uten ugrunnet
opphold og når det er mulig, senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, melde bruddet til
vedkommende tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 55, med mindre det er lite trolig at
bruddet vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dersom bruddet ikke
meldes til tilsynsmyndigheten innen 72 timer, skal årsakene til forsinkelsen oppgis.

2. Etter å ha fått kjennskap til et brudd på personopplysningssikkerheten skal databehandleren
uten ugrunnet opphold underrette den behandlingsansvarlige.

3. Meldingen nevnt i nr. 1 skal minst
a) beskrive arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er
mulig,

kategoriene av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, og kategoriene av og 
omtrentlig antall personopplysningsposter som er berørt,  

b) inneholde navnet på og kontaktopplysningene til personvernrådgiveren eller et annet
kontaktpunkt der mer informasjon kan innhentes,

c) beskrive de sannsynlige konsekvensene av bruddet på personopplysningssikkerheten,
d) beskrive de tiltak som den behandlingsansvarlige har truffet eller foreslår å treffe for å
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håndtere bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, 
tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger som følge av bruddet.  

4. Dersom og i den grad det ikke er mulig å gi all informasjon samtidig, kan den gis trinnvis uten
ytterligere ugrunnet opphold.

5. Den behandlingsansvarlige skal dokumentere ethvert brudd på personopplysningssikkerheten,
herunder de faktiske forhold rundt nevnte brudd, virkningene av det og hvilke tiltak som er
truffet for å utbedre det. Denne dokumentasjonen skal gjøre det mulig for tilsynsmyndigheten å
kontrollere samsvar med denne artikkel.

Artikkel 34 

Underretning av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten 

1. Dersom det er sannsynlig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil medføre en høy risiko
for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige uten ugrunnet
opphold underrette den registrerte om bruddet.

2. Underretningen til den registrerte nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal inneholde en klar og tydelig
beskrivelse av arten av bruddet på personopplysningssikkerheten og minst informasjonen og
tiltakene nevnt i artikkel 33 nr. 3 bokstav b), c) og d).

3. Underretningen til den registrerte nevnt i nr. 1 er ikke påkrevd dersom noen av følgende vilkår er
oppfylt:

a) den behandlingsansvarlige har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak, og disse tiltakene er blitt anvendt på personopplysningene som er berørt
av bruddet på personopplysningssikkerheten, særlig tiltak som gjør personopplysningene
uleselige for enhver person som ikke har autorisert tilgang til dem, f.eks. kryptering,

b) den behandlingsansvarlige har truffet etterfølgende tiltak som sikrer at det er lite trolig at
den høye risikoen for de registrertes rettigheter og friheter nevnt i nr. 1 vil oppstå,

c) det vil innebære en uforholdsmessig stor innsats. Dersom dette er tilfellet, skal
allmennheten isteden underrettes, eller det skal treffes et lignende tiltak som sikrer at de
registrerte underrettes på en like effektiv måte.

4. Dersom den behandlingsansvarlige ikke allerede har underrettet den registrerte om bruddet på
personopplysningssikkerheten, kan tilsynsmyndigheten, etter å ha vurdert sannsynligheten for at
bruddet vil medføre en høy risiko, kreve at den behandlingsansvarlige gjør dette, eller beslutte at
ett eller flere av vilkårene nevnt i nr. 3 er oppfylt.

Artikkel 35 

Vurdering av personvernkonsekvenser 

1. Dersom det er trolig at en type behandling, særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn
til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko
for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige før behandlingen
foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for
personopplysningsvernet. En vurdering kan omfatte flere lignende behandlingsaktiviteter som
innebærer tilsvarende høye risikoer.

2. Den behandlingsansvarlige skal rådføre seg med personvernrådgiveren, dersom en slik er utpekt,
i forbindelse med utførelsen av en vurdering av personvernkonsekvenser.

3. En vurdering av personvernkonsekvenser som nevnt i nr. 1 skal særlig være nødvendig i følgende
tilfeller:

a) en systematisk og omfattende vurdering av personlige aspekter ved fysiske personer som
er basert på automatisert behandling, herunder profilering, og som danner grunnlag for
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avgjørelser som har rettsvirkning for den fysiske personen eller på lignende måte i 
betydelig grad påvirker den fysiske personen,  

b) behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 1,
eller av personopplysninger om straffedommer og straffbare forhold som nevnt i artikkel
10, eller

c) en systematisk overvåking i stor skala av et offentlig tilgjengelig område.
4. Tilsynsmyndigheten skal utarbeide og offentliggjøre en liste over hvilke typer

behandlingsaktiviteter som omfattes av kravet om vurdering av personvernkonsekvenser i
henhold til nr. 1. Tilsynsmyndigheten skal oversende nevnte lister til Personvernrådet nevnt i
artikkel 68.

5. Tilsynsmyndigheten kan også utarbeide og offentliggjøre en liste over hvilke typer
behandlingsaktiviteter det ikke kreves at det utføres en vurdering av personvernkonsekvenser
for. Tilsynsmyndigheten skal oversende nevnte lister til Personvernrådet.

6. Før listene nevnt i nr. 4 og 5 godkjennes, skal vedkommende tilsynsmyndighet anvende
konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63 dersom slike lister omfatter behandlingsaktiviteter
som gjelder tilbud av varer eller tjenester til registrerte eller monitorering av deres atferd i flere
medlemsstater, eller som i betydelig grad kan påvirke den frie utveksling av personopplysninger i
Unionen.

7. Vurderingen skal minst inneholde
a) en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og formålene med

behandlingen, herunder, dersom det er relevant, den berettigede interessen som
forfølges av den behandlingsansvarlige,

b) en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i rimelig forhold til
formålene,

c) en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og friheter som nevnt i nr. 1,
og 

d) de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og
mekanismer for å sikre vern av personopplysninger og for å påvise at denne forordning
overholdes, idet det tas hensyn til de registrertes og andre berørte personers rettigheter
og berettigede interesser.

8. Det skal tas behørig hensyn til de berørte behandlingsansvarliges eller databehandleres
overholdelse av godkjente atferdsnormer som nevnt i artikkel 40 ved vurderingen av
konsekvensene av behandlingsaktivitetene som utføres av nevnte behandlingsansvarlige eller
databehandlere, særlig med henblikk på en vurdering av personvernkonsekvenser.

9. Dersom det er relevant, skal den behandlingsansvarlige innhente synspunkter på den planlagte
behandlingen fra de registrerte eller deres representanter uten at det berører vernet av
kommersielle eller allmenne interesser eller sikkerheten ved behandlingsaktivitetene.

10. Dersom behandling i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) eller e) har et rettslig grunnlag i
unionsretten eller retten i medlemsstaten som den behandlingsansvarlige er underlagt, og
nevnte rett regulerer den eller de aktuelle spesifikke behandlingsaktivitetene, og det allerede er
utført en vurdering av personvernkonsekvenser som en del av en generell konsekvensvurdering i
forbindelse med vedtakelse av nevnte rettslige grunnlag, får nr. 1–7 ikke anvendelse, med
mindre medlemsstatene anser det nødvendig å utføre en slik vurdering før
behandlingsaktivitetene.

11. Ved behov skal den behandlingsansvarlige foreta en gjennomgåelse for å vurdere om
behandlingen utføres i samsvar med vurderingen av personvernkonsekvenser, i det minste
dersom risikoen som behandlingen medfører, endres.

Artikkel 36 

Forhåndsdrøftinger 
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1. Den behandlingsansvarlige skal rådføre seg med tilsynsmyndigheten før behandlingen dersom en
vurdering av personvernkonsekvenser i henhold til artikkel 35 tilsier at behandlingen vil medføre
en høy risiko dersom den behandlingsansvarlige ikke treffer tiltak for å redusere risikoen.

2. Dersom tilsynsmyndigheten mener at den planlagte behandlingen nevnt i nr. 1 vil være i strid
med denne forordning, særlig dersom den behandlingsansvarlige ikke i tilstrekkelig grad har
identifisert eller redusert risikoen, skal tilsynsmyndigheten innen en frist på opptil åtte uker fra
mottak av anmodningen om drøftinger, gi den behandlingsansvarlige og, dersom det er relevant,
databehandleren skriftlige råd, og kan i den forbindelse benytte den myndighet den har i
henhold til artikkel 58. Denne fristen kan forlenges med seks uker, idet det tas hensyn til den
planlagte behandlingens kompleksitet. Tilsynsmyndigheten skal underrette den
behandlingsansvarlige og, dersom det er relevant, databehandleren om en eventuell forlengelse,
sammen med årsakene til dette, senest én måned etter å ha mottatt anmodningen om
drøftinger. Disse fristene kan utsettes midlertidig fram til tilsynsmyndigheten har innhentet
informasjonen den har anmodet i forbindelse med drøftingene.

3. Ved drøftinger med tilsynsmyndigheten i henhold til nr. 1 skal den behandlingsansvarlige
framlegge det følgende for tilsynsmyndigheten:

a) dersom det er relevant, ansvarsfordelingen mellom den behandlingsansvarlige, de felles
behandlingsansvarlige og databehandlerne som er involvert i behandlingen, særlig ved
behandling i et konsern,

b) formålene med og midlene for den planlagte behandlingen,
c) tiltakene og garantiene som er fastsatt for å verne de registrertes rettigheter og friheter i

henhold til denne forordning,
d) dersom det er relevant, kontaktopplysningene til personvernrådgiveren,
e) vurderingen av personvernkonsekvenser fastsatt i artikkel 35 og
f) all annen informasjon som tilsynsmyndigheten anmoder om.

4. Medlemsstatene skal rådføre seg med tilsynsmyndigheten ved utarbeiding av forslag til
lovgivning som skal vedtas av et nasjonalt parlament, eller av et reguleringstiltak som er basert
på slik lovgivning, og som er knyttet til behandling.

5. Uten hensyn til nr. 1 kan det i medlemsstatenes nasjonale rett kreves at de
behandlingsansvarlige skal rådføre seg med og innhente forhåndsgodkjenning fra
tilsynsmyndigheten i forbindelse med en oppgave som utføres av en behandlingsansvarlig i
allmennhetens interesse, herunder knyttet til sosial trygghet og folkehelse.

Artikkel 40 

Atferdsnormer 

1. Medlemsstatene, tilsynsmyndighetene, Personvernrådet og Kommisjonen skal oppmuntre til at
det utarbeides atferdsnormer som skal bidra til riktig anvendelse av denne forordning, idet det
tas hensyn til de særlige forholdene i de forskjellige behandlingssektorene og de særlige
behovene til svært små, små og mellomstore bedrifter.

2. Sammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av behandlingsansvarlige eller
databehandlere, kan utarbeide atferdsnormer, eller endre eller utvide omfanget av slike regler,
for å angi anvendelsen av denne forordning nærmere, f.eks. med hensyn til

a) rettferdig og gjennomsiktig behandling,
b) de berettigede interessene som forfølges av behandlingsansvarlige i bestemte

sammenhenger,
c) innsamling av personopplysninger,
d) pseudonymisering av personopplysninger,
e) informasjonen som gis allmennheten og de registrerte,
f) utøvelsen av registrertes rettigheter,
g) informasjonen som gis til barn, og vern av barn, samt måten samtykke fra de personer
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som har foreldreansvar for barn, innhentes på, 
h) tiltakene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 24 og 25 og tiltakene for å ivareta

sikkerheten ved behandlingen nevnt i artikkel 32,
i) melding av brudd på personopplysningssikkerheten til tilsynsmyndigheter og

underretning av registrerte om nevnte brudd,
j) overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner

eller 
k) utenrettslige prosesser og andre mekanismer for tvisteløsning mellom

behandlingsansvarlige og databehandlere med hensyn til behandling, uten at det berører
de registrertes rettigheter i henhold til artikkel 77 og 79.

3. Atferdsnormer som er godkjent i henhold til nr. 5 i denne artikkel, og som har allmenn gyldighet i
henhold til nr. 9 i denne artikkel, kan, i tillegg til at behandlingsansvarlige eller databehandlere
som omfattes av denne forordning, overholder dem, også overholdes av behandlingsansvarlige
eller databehandlere som ikke omfattes av denne forordning i henhold til artikkel 3, med
henblikk på å gi nødvendige garantier i forbindelse med overføring av personopplysninger til
tredjestater eller internasjonale organisasjoner i henhold til vilkårene nevnt i artikkel 46 nr. 2
bokstav e). Nevnte behandlingsansvarlige eller databehandlere skal, gjennom avtaler eller andre
rettslig bindende virkemidler, inngå bindende og håndhevbare forpliktelser om å anvende slike
nødvendige garantier, herunder med hensyn til de registrertes rettigheter.

4. Atferdsnormene nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal inneholde mekanismer som gjør det mulig for
organet nevnt i artikkel 41 nr. 1 å utføre det obligatoriske tilsynet med at behandlingsansvarlige
eller databehandlere som forplikter seg til å anvende atferdsnormene, overholder dem, uten at
det berører oppgavene og myndigheten til tilsynsmyndighetene som har kompetanse i henhold
til artikkel 55 eller 56.

5. Sammenslutninger og andre organer nevnt i nr. 2 i denne artikkel som har til hensikt å utarbeide
atferdsnormer eller endre eller utvide eksisterende atferdsnormer, skal framlegge utkastet til,
endringen eller utvidelsen av atferdsnormene for tilsynsmyndigheten som har kompetanse i
henhold til artikkel 55. Tilsynsmyndigheten skal avgi uttalelse om hvorvidt utkastet til, endringen
eller utvidelsen av atferdsnormene oppfyller kravene i denne forordning, og skal godkjenne
nevnte utkast til, endring eller utvidelse av atferdsnormene dersom den finner at de inneholder
tilstrekkelige og nødvendige garantier.

6. Dersom utkastet til, endringen eller utvidelsen av atferdsnormene godkjennes i samsvar med nr.
5, og dersom de berørte atferdsnormene ikke gjelder behandlingsaktiviteter i flere
medlemsstater, skal tilsynsmyndigheten registrere og offentliggjøre atferdsnormene.

7. Dersom et utkast til atferdsnormer gjelder behandlingsaktiviteter i flere medlemsstater, skal
tilsynsmyndigheten som har kompetanse i henhold til artikkel 55, før utkastet til, endringen eller
utvidelsen av atferdsnormene godkjennes, oversende dem i henhold til framgangsmåten nevnt i
artikkel 63 til Personvernrådet, som skal avgi uttalelse om hvorvidt utkastet til, endringen eller
utvidelsen av atferdsnormene oppfyller kravene i denne forordning eller, i tilfellet nevnt i nr. 3 i
denne artikkel, inneholder nødvendige garantier.

8. Dersom uttalelsen nevnt i nr. 7 bekrefter at utkastet til, endringen eller utvidelsen av
atferdsnormene er i samsvar med denne forordning eller, i tilfellet nevnt i nr. 3, inneholder
nødvendige garantier, skal Personvernrådet framlegge sin uttalelse for Kommisjonen.

9. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter beslutte at de godkjente
atferdsnormene, endringen eller utvidelsen av dem som den har mottatt i henhold til nr. 8 i
denne artikkel, har allmenn gyldighet i Unionen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i
samsvar med undersøkelsesprosedyren fastsatt i artikkel 93 nr. 2.

10. Kommisjonen skal sørge for at de godkjente atferdsnormene som det er besluttet har allmenn
gyldighet i samsvar med nr. 9, offentliggjøres på egnet måte.

11. Personvernrådet skal samle alle godkjente atferdsnormer, endringer og utvidelser av dem i et
register, og skal gjøre dem offentlig tilgjengelig på egnet måte.
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Artikkel 42 

Sertifisering 

1. Medlemsstatene, tilsynsmyndighetene, Personvernrådet og Kommisjonen skal, særlig på
unionsplan, oppmuntre til at det opprettes mekanismer for personvernsertifisering samt
personvernsegl og -merker med det som mål å påvise at de behandlingsansvarliges og
databehandlernes behandlingsaktiviteter oppfyller kravene i denne forordning. Det skal tas
hensyn til de særlige behovene til svært små, små og mellomstore bedrifter.

2. Mekanismer for personvernsertifisering, personvernsegl eller -merker som er godkjent i henhold
til nr. 5 i denne artikkel, kan, i tillegg til at de overholdes av behandlingsansvarlige eller
databehandlere som omfattes av denne forordning, fastsettes med det formål å påvise at det
foreligger nødvendige garantier gitt av behandlingsansvarlige eller databehandlere som ikke
omfattes av denne forordning i henhold til artikkel 3, i forbindelse med overføring av
personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner på vilkårene nevnt i
artikkel 46 nr. 2 bokstav f). Nevnte behandlingsansvarlige eller databehandlere skal, gjennom
avtaler eller andre rettslig bindende virkemidler, inngå bindende og håndhevbare forpliktelser
om å anvende nevnte nødvendige garantier, herunder for å ivareta de registrertes rettigheter.

3. Sertifiseringen skal være frivillig og tilgjengelig gjennom en gjennomsiktig prosess.
4. En sertifisering i henhold til denne artikkel begrenser ikke den behandlingsansvarliges eller

databehandlerens ansvar for å oppfylle kravene i denne forordning, og berører ikke oppgavene
og myndigheten til tilsynsmyndighetene som har kompetanse i henhold til artikkel 55 eller 56.

5. En sertifisering i henhold til denne artikkel skal utstedes av sertifiseringsorganene nevnt i artikkel
43 eller av vedkommende tilsynsmyndighet på grunnlag av kriterier som er godkjent av nevnte
vedkommende myndighet i henhold til artikkel 58 nr. 3, eller av Personvernrådet i henhold til
artikkel 63. Dersom kriteriene er godkjent av Personvernrådet, kan dette føre til en felles
sertifisering – det europeiske personvernsegl.

6. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren som forelegger sin behandling for
sertifiseringsmekanismen, skal gi sertifiseringsmekanismen nevnt i artikkel 43 eller, dersom det
er relevant, vedkommende tilsynsmyndighet all informasjon samt tilgang til de
behandlingsaktivitetene som er nødvendig for å gjennomføre sertifiseringen.

7. Sertifiseringen skal utstedes til en behandlingsansvarlig eller databehandler for en periode på
høyst tre år og kan fornyes på samme vilkår, forutsatt at relevante krav fortsatt er oppfylt.
Sertifiseringen skal tilbakekalles av sertifiseringsorganene nevnt i artikkel 43 eller av
vedkommende tilsynsmyndighet, etter hva som er relevant, dersom kravene til sertifisering ikke
lenger er oppfylt.

8. Personvernrådet skal samle alle sertifiseringsmekanismer og personvernsegl og -merker i et
register, og skal gjøre dem offentlig tilgjengelig på egnet måte.


