
 
 
 
 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

 
Företagsnamn:   ______________________________________________ 

Organisationsnummer:  

 ______________________________________________ 

Adress:   ______________________________________________ 

Postadress:   ______________________________________________ 

Land:    ______________________________________________ 

(”Kunden”) 

 

och 

 

Trackunit ApS  

Organisationsnummer DK 20750170 

Gasværksvej 24, 4.  

9000 Aalborg 

(”Trackunit”) 

 

(Kallas separat för ”Part” eller tillsammans för ”Parter”) 

 

har ingått detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Avtalet”) avseende Trackunit´s behandling av 

personuppgifter åt Kunden. 

 

 

1. Definierade termer 

 

Kunden slutkund, hyresföretag, distributör eller OEM 

(endera personuppgiftsansvarig eller 

personuppgiftsbiträde).  

Personuppgiftsansvarig slutkunderna för den utrustning/maskin i 

vilken spårningsutrustning har installerats är 

personuppgiftsansvarig för personuppgifter 

som Trackunit behandlar i enlighet med 

huvudavtalet samt detta avtal. 

Den registrerade 
Den registrerade person vars 

personuppgifter Trackunit behandlar åt 

Kunden.  



 
 
 
 

Personuppgifter varje upplysning som avser en identifierad 

eller identifierbar fysisk person (den 

registrerade). 

Behandling/behandlar Alla åtgärder eller uppsättning åtgärder som 

utförs i relation till personuppgifter, vare sig 

automatiska eller manuella, inklusive 

insamling, inspelning, organisation, lagring, 

anpassning eller ändring, återställning, 

konsultation, användning, distribution via 

överföring, disseminering eller 

tillgängliggörande på annat sätt, uppriktning 

eller sammanställning, blockering, radering 

eller destruktion. 

Syfte syftet med behandlingen av personuppgifter 

i enlighet med klausul 4 i avtalet. 

Trackunit Trackunit ApS  och dotterbolag. 

Huvudavtalet detta personuppgiftsbiträdesavtal har 

ingåtts i anslutning till parter som fullgör 

avtalet avseende Kundens köp av Trackunit 

digital solutions. 

Om det inte finns ett undertecknat 

huvudavtal mellan Trackunit och Kunden, 

ska Trackunit´s regler och villkort omfatta 

den juridiska grunden för samarbetet mellan 

Trackunit och Kunden, inklusive detta avtal, 

som finns tillgängligt på 

https://www.trackunit.com/company/legal/. 

Avtalet 

 

detta personuppgiftsbiträdesavtal samt alla 

relevanta tillägg och på annat sätt separat 

avtalade ändringar under perioden avtalet 

gäller för. 

 

1.1 Uttryck som ”inklusive” eller liknande uttryck betyder ”inklusive men inte begränsat till”.  
 

2. Bakgrund och fullgörande 

 

2.1 Det här avtalet har ingåtts i anslutning till parternas fullgörande av huvudavtalet. 

 

3. Behandlade personuppgifter 

 

3.1 Trackunit behandlar de olika typerna av personuppgifter i relation till relevanta 

registrerade personer enligt vad som anges i schema 1. 



 
 
 
 

 

4. Syfte och anvisningar 

 

4.1 Trackunit ska endast behandla uppgifter då detta krävs för att Trackunit ska kunna 

tillhanahålla maskinparkshantering telematik. Vidare kan Trackunit aggregera och/eller 

anonymisera personuppgifter och behandla sådana aggregerade eller anonymiserade 

uppgifterför for statistiska orsaker, innovativ utveckling och riktvärden. 

 

4.2 Kunden instruerar härmed Trackunit att endast behandla de personuppgifter som anges 

i klausul 3.1 i syfte att utföra följande services: 

 

 Tillhandahålla tjänster och lösningar rörande maskinparkshantering och telematik, 

t.ex.: 

 

o Spårning av enheter som är installerade i Kundens eller personuppgiftsansvariges 

utrustning/maskin. 

 

o Behandla och tillhandahålla information om spårningsenheten i enlighet med 

villkoren för Trackunit´s licens för den digitala lösningen i huvudavtalet 

 

o Webbportal för Trackunit´s digitala lösning 

 

o kundsupport och service 

 

 aggregera och/eller anonymisera personuppgifterna. 

 

 

4.3 Trackunit ska omedelbart informera Kunden om anvisningarna i klausul 4.1 och 4.2, 

enligt Trackunit´s åsikt, bryter mot gällande dataskyddslagstiftning från tid till annan. 

 

5. Kundens skyldigheter 

 

5.1 Kunden garanterar att personuppgifterna behandlas i lagliga och objektiva syften, och 

att Trackunit inte behandlar fler personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla 

sådana syften. 

 

5.2 Kunden är ansvarig för att säkerställa att det finns en giltigt juridisk basis för behandling 

då personuppgifterna gjordes tillgängliga för Trackunit. 

 

5.3 Kunden är vidare ansvarig för att säkerställa att de registrerade som personuppgifterna 

rör, har fått tillräckligt med information om behandlingen av deras personuppgifter. 

  

5.4 Eventuella anvisningar avseende behandlingen av personuppgifter som görs i enlighet 

med detta avtal ska tillhandahållas Trackunit. Om Kunden instruerar en annan 

personuppgiftsbiträde att behandla insamlad data som nämns i detta avtal, ska Kunden 

informera Trackunit om detta omedelbart. Trackunit är inte på något sätt ansvarsskyldig 

för någon behandling som utförs av sådan annan personuppgiftsbiträde i enlighet med 

sådana instruktioner. 

 

6. Trackunit´s skyldigheter 



 
 
 
 

 

6.1 Trackunit måste efterleva tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

6.2 Trackunit måste vidta alla nödvändiga tekniska och organisationsmässiga 

säkerhetsåtgärder, inklusive eventuella ytterligare åtgärder, som krävs för att 

säkerställa att personuppgifterna som anges i klausul 3.1 inte oavsiktligen eller på 

olagligt sätt förstörs, förloras eller skadas, eller lämnas ut till en oaktoriserad tredje 

part, används felaktigt eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot gällande 

dataskyddslagstiftning från tid till annan.  

 

6.3 Trackunit måste säkerställa att alla anställda av Trackunit som är auktoriserade att 

behandla personuppgifterna har godkänt sekretessvillkoren personligen eller är 

underställda tillämplig juridisk lagstadgad sekretessskyldighet. 

 

6.4 På begäran av Kunden ska Trackunit ange och/eller dokumentera att Trackunit 

efterlever kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning. Vidare måste Trackunit på Kundens 

begäran tillhandahålla Kunden tillräckligt med information för att den senare ska kunna 

säkerställa att Trackunit vidtagit nödvändiga tekniska och organisationsmässiga 

säkerhetsåtgärder. Om Kunden begär någonting utöver vad den gällande 

dataskyddslagen kräver, ska Kunden kompensera Trackunit för den tid som företaget 

och dess anställda har lagt ned på att uppfylla ovanstående begäran. 

 

6.5 Trackunit måste meddela Kunden utan dröjsmål om man får kännedom om en 

personuppgiftsincident som beskrivs i den tillämpbara dataskyddslagen. Trackunit ska 

på Kundens begäran hjälpa Kunden att utreda omfattningen av personuppgiftsincident, 

inklusive hjälp med att sammanställa en eventuell rapport till relevant 

dataskyddsmyndighet och/eller registrerade personer. 

 

6.6 Trackunit ska på Kundens begäran vidta rimliga åtgärder för att hjälpa Kunden att 

efterleva alla skyldigheter avseende skyddandet av aktuella personuppgifter i enlighet 

med tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. tillhandahålla sådan informationen som 

finns tillgänglig för Trackunit och som är relevant för att ta fram en 

dataskyddsutvärdering och/eller konsultation med övervakande myndigheter. Om 

Kunden begär någonting utöver vad den gällande dataskyddslagen kräver, ska Kunden 

kompensera Trackunit för den tid som företaget och dess anställda har lagt ned på att 

uppfylla ovanstående begäran. 

 

6.7 Kunden har rätt att årligen, på egen bekostnad, få Trackunit´s behandling av 

personuppgifter granskad av en oberoende tredje part på uppdrag av Kunden. Om 

Kunden begär någonting utöver vad den gällande dataskyddslagen kräver, ska Kunden 

dessutom kompensera Trackunit för den tid som företaget och dess anställda har lagt 

ned på att uppfylla ovanstående begäran. 

 

6.8 Om Trackunit eller annan personuppgiftsbiträde som mottagit personuppgifter får en 

begäran om åtkomst till de registrerade personuppgifterna från en registrerad person 

eller dennes ombud, eller om en registrerad person invänder mot behandlingen av 

dennes personuppgifter, ska Trackunit skicka en sådan begäran och/eller invändning till 

Kunden, för Kundens vidare behandling därav, såvida inte Trackunit har rätt att hantera 

aktuell begäran själva. På Kundens begäran ska Trackunit hjälpa Kunden att svara på 

en sådan begäran och/eller invändning. 

 



 
 
 
 

6.9 Om Kunden mottar en rättslig begäran och/eller invändning, så som beskrivs i klausul 

6.8, har Kunden rätt att begära hjälp av Trackunit i form av lämpliga tekniska och 

organisationsmässiga åtgärder för att svara på sådan rättslig begäran och/eller 

invändning, i den utsträckning Trackunit kan erbjuda relevant hjälp. Om Kunden begär 

någonting utöver vad den gällande dataskyddslagen kräver, ska Kunden kompensera 

Trackunit för den tid som företaget och dess anställda har lagt ned på att uppfylla 

ovanstående begäran. 

 

6.10 Om Kunden har några frågor eller krav avseende Trackunit´s behandling av 

personuppgifter, kan Kunden kontakta Trackunit´s dataskyddsombudet Thomas 

Christiansen på DPO@trackunit.com. 

 

 

7. Överföring av data till andra personuppgiftsbiträde och tredje parter 

 

7.1 Trackunit har inte rätt att avslöja eller överföra personuppgifter till en tredje part utan 

föregående skriftligt godkännande av Kunden, såvida sådant avslöjande eller överföring 

inte tillåts enligt gällande lag. Genom att underteckna detta avtal godkänner Kunden 

att Trackunit kan använda andra personuppgiftsbiträde (underbiträde) i relation till 

Trackunit´s uppfyllande av dess skyldigheter i detta avtal. Trackunit´s underbehandlare 

finns alltid tillgängliga på https://www.trackunit.com/media/1841/list-of-data-

subprocessors.pdf. 

 

7.2 Innan Trackunit överför några personuppgifter till annan personuppgiftsbiträde måste 

Trackunit säkerställa att sådan annan personuppgiftsbiträde garanterar liknande 

förpliktelser som beskrivs i detta avtal. 

 

7.3 Om personuppgifterna överförs till andra utländska personuppgiftsbiträde ska det anges 

i nämnda personuppgiftsbiträdesavtal att dataskyddslagstiftningen i Kundens land gäller 

även för de utländska personuppgiftsbiträde.  

 

7.4 Trackunit måste, i företagets eget namn sluta avtal om behandling av er 

personuppgiftsbiträder med andra personuppgiftsbiträden inom EU/EEA. Vad gäller 

andra personuppgiftsbiträde utanför EU/EEA, måste Trackunit sluta avtal med dessa om 

behandling av personuppgifter baserat op EU- kommissionens standardavtalsklausuler 

eller på någen annan av kommissionen godkänd mekanism.  

 

7.5 Kunden godkänner härmed att Trackunit för kundens räkning och dennes namn när 

behov föreligger får sluta avtal med andre personuppgiftsbiträden utanför EU/EEA om 

behandling av personuppgifter baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.  

 

7.6 Om Kunden vill motta meddelanden om eventuella kommande tillägg eller ändringar 

avseende en annan personuppgiftsbiträde, ska Kunden skicka ett e-postmeddelande till 

privacy@trackunit.com. Kunden har under alla förhållanden rätt att invända mot sådana 

förändringar inom 48 timmar. 

 

8. Ändringar  

 

8.1 Om avtalet redan har ändrats av Kunden på något sätt upphör avtalet att gälla.  

 

mailto:DPO@trackunit.com
https://www.trackunit.com/media/1841/list-of-data-subprocessors.pdf
https://www.trackunit.com/media/1841/list-of-data-subprocessors.pdf
mailto:privacy@trackunit.com


 
 
 
 

9. Ansvarsskyldighet 

 

9.1 Parterna är ansvarsskyldiga avseende kompensation i enlighet med tillämplig 

dataskyddslagstiftning och de allmänna reglerna i dansk lag avseende 

ansvarsskyldighet avseende skada. Ingen av parterna har dock rätt till kompensation 

för några direkta eller efterföljande förluster, oavsett om det är Kunden, Trackunit eller 

en tredje part som drabbas av den indirekta eller efterföljande förlusten. 

 

9.2 Förlust av affärsmöjligheter, utebliven vinst, verksamhetsförlust, utebliven försäljning, 

förlust av goodwill, förlust av data, inklusive förlust kopplad till återskapande av data, 

kommer i alla fall anses vara indirekt/efterföljande förluster.  

 

9.3 Trackunit´s sammantagna ansvarsskyldighet avseende skador enligt detta avtal är i sin 

helhet begränsad till det lägsta av följande belopp: (I) licensavgiften som Kunden har 

betalat till Trackunit i enlighet med huvudavtalet under de senaste tolv (12) månaderna, 

eller (ii) EUR 50 000. 

 

10. Effektivt datum och upphörande 

 

10.1 Detta avtal börjar gälla datumet för undertecknande av detta avtal.  

 

10.2 Trackunit fortsätter att vara bundet av detta avtal så länge Trackunit behandlar 

personuppgifter på uppdrag av Kunden. Detta avtal upphör att gälla automatiskt och 

utan föregående meddelande när Trackunit slutar att behandla personuppgifter. 

 

10.3 Om detta avtal skulle upphöra att gälla har Kunden rätt att bestämma vilket 

mediaformat som ska användas av Trackunit när de returnerar personuppgifterna samt 

att avgöra om personuppgifterna istället ska raderas. Detta inkluderar inte aggregerad 

eller anonymiserad data som Trackunit kan behandla i statistiksyfte, jfr klausulerna 4.1, 

4.2 och 5.2. 

 

11. Reglerande lagstiftning och juristiktion 

 

11.1 Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med dansk lag.  Reglerna som avser lagar som 

står i konflikt med varandra måste dock åsidosättas i den utsträckning som sådana 

regler inte är bindande. 

 

11.2 Eventuella dispyter som uppstår som resultat av avtalet, inklusive dispyter rörande 

detta avtals existens eller giltighet kommer att avhandlas på Trackunit´s forum.  

 

 

 

 

För Kunden: 

Datum:  

 

 

 
Namn: 

 

Titel:  

 För Trackunit: 

Datum: 17/06/2022  

  

 

 
Namn: Thomas Christiansen 

 

Titel:    VP – General Counsel 





 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Schema 1 
Registrerade personer och typer av personuppgifter  

 
 
Registrerade personer: 
 
Användare av Trackunit´s utrustning/maskiner för slutkunder där en spårningsenhet har installerats. 
 
 
Typer av personuppgifter: 
 

Information rörande användning av utrustningen/maskinen i vilken en spårningsenhet har installerats, som: 

 Användningens varaktighet 

 den allmänna användningen av utrustningen eller maskinen 

 körkortet och/eller operatörscertifikatet 

 GPS-platser. 

 
Andra personuppgifter som Trackunit´s kunder, deras kunder, slutkunder eller de registrerade tillhandahåller 
själva i samband med användning av Trackunit´s anläggningar, produkter och tjänster. 
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