
Databehandlingsavtal
Access Control Cloud Applications

INTRODUKTION

Du är en kund som ingick ett avtal med det spanska företaget Salto Systems, SL för att tillhandahålla SaaS-tjänsterna med

namnet "Salto KS Keys as a Service" genom plattformen "Salto KS Keys as a Service" (respektive "KS tjänster” och den

"Plattform”), subject to the General Terms & Conditions of the services “Salto KS Key as a Service” which are applicable from

time to time (the “Allmänna villkor”).

Dessutom kan Salto Systems, SL och/eller dotterbolaget till Salto Systems, SL motsvarande det geografiska område där

kunden befinner sig behöva tillhandahålla tekniska support relaterade till sådana KS-tjänster och/eller tillhörande hårdvara

(den "Tekniska supporttjänster”). KS-tjänsterna och de tekniska stödtjänsterna benämns nedan gemensamt ”Tjänsterna”.

För att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig måste Salto Systems, SL och ibland dotterbolaget till Salto Systems, SL som

motsvarar det geografiska området där du befinner dig, komma åt och behandla personuppgifter för dina räkning. Salto

Systems, SL och motsvarande dotterbolag till Salto Systems, SL fungerar var och en som databehandlare av sådana

personuppgifter och du agerar som personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter.

Därför är Salto Systems, SL och motsvarande dotterbolag till Salto Systems, SL, beläget insida Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (nedan kallat "EES”) ÄR skyldiga enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (den ” GDPR”)

FÖR ATT SLUTA ETT DATABEHANDLINGSAVTAL med kunden.

Följaktligen, detta databehandlande avtal (den "DPA”) formaliseras mellan (a) kunden som prenumererar på tjänsterna KS

Services (”Kund" eller den "Kontrollenhet”), (b) Salto Systems, SL (“Salto HQ”) och, (c) dotterbolaget till Salto HQ som

motsvarar det geografiska område där kunden är belägen (vars konkreta data och identitet kan konsulteras på

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto- systems-offices/) (den "Saltos dotterbolag”). Salto HQ och Saltos

dotterbolag ska också gemensamt och otydligt hänvisas till som "Salto" eller "Databehandlare”.

Om du är en fysisk person som agerar under en rent personlig eller hushållsaktivitet, är innehållet i DPA som är tillämpligt på

dig innehållet i avsnitt A. I de återstående fallen ska innehållet i DPA som gäller dig vara det anges i avsnitt B.

Parterna erkänner att icke-europeisk lagstiftning också kan gälla för behandling av personuppgifter. Utom i den utsträckning

som specifikt anges i denna DPA ska innehållet i denna DPA gälla oavsett vilken dataskyddslagstiftning som är tillämplig på

behandling av data.

Genom att acceptera de allmänna villkoren ingår parterna härmed denna DPA enligt vad som krävs i tillämplig lagstiftning,

som kunden härmed accepterar och godkänner.

AVSNITT A: TILLÄMPLIGT PÅ FYSISKA PERSONER SOM AGERAR I SAMBAND MED EN

RENT PERSONLIG VERKSAMHET ELLER HUSHÅLLSVERKSAMHET

Denna DPA träder i kraft samma dag som Kunden accepterar den och förblir i kraft tills KS-tjänsterna definitivt har avslutats.

För tillämpningen av denna DPA ska KS-tjänsterna anses definitivt avslutade vid det tidigare av följande datum:
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När löptiden för KS Tjänsterna har upphört i enlighet med de Allmänna Villkor som kan gälla från tid till annan (dvs. när

Kunden inte förnyar KS Tjänsterna) och Kunden uttryckligen skriftligen har meddelat Salto sin avsikt att inte ytterligare

förnya KS-tjänsterna i framtiden längre, eller;

När löptiden för KS Tjänsterna har upphört i enlighet med de Allmänna Villkor som kan gälla från tid till annan (dvs när

Kunden inte förnyar KS Tjänsterna), och en period på 6 månader har förflutit utan att Kunden har förnyat löptid för KS-

tjänsterna.

Denna DPA innehåller en detaljerad beskrivning av de tjänster som tillhandahålls. De databehandlingsaktiviteter som Salto

kommer att utföra är endast de som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som hyrs av kunden.

Salto får endast behandla personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som hyrs av kunden. I denna mening ska Salto

uppfylla skyldigheterna i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Specifikt, och utan att det påverkar de

andra skyldigheter som införs genom GDPR, måste Salto, som databehandlare, uppfylla följande skyldigheter:

Använd personuppgiftsfrågan vid behandlingen endast för att tillhandahålla plattformen, KS-tjänsterna och teknisk

supporttjänster och i enlighet med kundens instruktioner.

Kommunicera inte personuppgifterna till tredje part, såvida inte kunden har gett sitt uttryckliga tillstånd.

Behåll sekretessen om de personuppgifter som Salto använde för tillhandahållandet av tjänster även efter utgången av

denna DPA.

Meddela kunden utan onödigt dröjsmål eftersom Salto är medveten om ett personuppgiftsintrång, via den e-postadress som

kunden anger på plattformen, tillsammans med all relevant information för dokumentation och kommunikation av

incidenten.

Behandla personuppgifter genom att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 i GDPR, samt att iaktta

och anta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa konfidentialitet,

sekretess och integritet hos de personuppgifter som den har tillgång till .

Vid definitivt upphörande av KS-tjänsterna ska Salto förstöra personuppgifterna och, i tillämpliga fall, alla kopior, dokument

eller stödmaterial som innehåller sådana personuppgifter. I vilket fall som helst kan Salto lagra en kopia av personuppgifter

som blockerats under förskrivningsperioderna för skulder som uppstår till följd av genomförandet av de överenskomna

tjänsterna. I det här fallet garanterar Salto att det inte kommer att behandla sådan information såvida inte Salto är skyldigt

att göra uppgifter tillgängliga för offentlig förvaltning, domare och domstolar under de hänvisade receptperioderna.

Kunden ger Salto allmänt tillstånd att engagera andra databehandlare för behandling av personuppgifter.

Dessutom beviljar det generellt tillstånd för att sådana underprocessorer också ska lägga ut andra underbehandlare.

Kunden förklarar att han / hon är myndig och har behörigt att ladda upp personuppgifter för den registrerade till plattformen

(inklusive bland annat eventuellt specifikt samtycke angående barns personuppgifter) och att ge tillgång till Salto till sådana

personuppgifter för deras behandling i enlighet med bestämmelserna i denna DPA.

Salto bekräftar uttryckligen att man har utsett ett dataskyddsombud. För detta ändamål, om kunden vill kontakta

honom/henne, kan du göra det via följande e-postadress: privacy@saltosystems.com

All kommunikation som ska skickas till kunden inom ramen för denna DPA ska skickas via e-post till e-postadressen till

ägaren av systemet som anges i plattformen, via plattformen, via Salto KS mobilapp eller per brev med bekräftelse på kvitto till
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adressen till systemets ägare som anges i plattformen.

För att Salto ska kunna tillhandahålla plattformen och KS-tjänsterna, liksom de tekniska supporttjänsterna, accepterar och

garanterar kunden att Salto tillhandahåller nödvändig information så att den kan tillhandahålla tjänsterna. Var och en av

parterna i denna DPA kommer att vara ansvarig för de direkta skador som kan uppstå på grund av brott mot de skyldigheter

som åtagits enligt den, och måste i detta fall ta ersättning för de skador som ett sådant misslyckande kan orsaka den andra

parten. Det totala maximala ansvaret för endera parten gentemot den andra enligt denna DPA kommer att begränsas till det

maximala ansvaret per händelse som överenskommits i de allmänna villkoren som kan gälla då och då.

Parterna i denna DPA är ömsesidigt överens om att alla skillnader eller meningsskiljaktigheter som kan uppstå med avseende

på tolkningen och / eller utförandet av DPA ska lösas av domstolarna i den jurisdiktion där Salto HQ har sitt säte enligt spansk

lag och uttryckligen avstå från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

AVSNITT B: GÄLLER JURIDISKA PERSONER OCH FYSISKA PERSONER SOM INTE

AGERAR UNDER EN RENT PERSONLIG ELLER HUSHÅLLSVERKSAMHET

1. Ämne för DPA

1.1. Ämnet för denna DPA är den databehandling som utförs av Salto HQ och av Saltos dotterbolag, som databehandlare, på

uppdrag av den Kontrollenhet, i enlighet med dess instruktioner under hela det huvudsakliga avtalsförhållande som binder

parterna, i enlighet med skyldigheter enligt artiklarna 28 och 29 i GDPR och tillämplig lokal lag för dataskydd.

1.2. Personlig information. För utförandet av tjänsterna ska den Kontrollenhet göra personuppgifter tillgängliga för

databehandlaren som rör följande kategorier och registrerade namn och efternamn, e-post, mobiltelefonnummer, land,

användarbild (valfritt), adress (valfritt). ) och språk (valfritt) för användarna som skapats av systemägaren (hädanefter

"Personlig information”).

1.3. Databehandling. Databehandlingen kommer att bestå av:

a. värd och tillgång från Salto HQ till de personuppgifter som kunden laddat upp till plattformen och till databasen som

innehåller sådana personuppgifter för att tillhandahålla KS-tjänster, underhålla plattformen och tillhandahålla tekniska

supporttjänster (“Bearbetning 1”).

b. tillgången till hela eller delar av databasen som innehåller personuppgifterna av Saltos dotterbolag för att på kundens

begäran tillhandahålla de tekniska supporttjänsterna (”Bearbetning 2”).

1.4. Varaktighet. Denna DPA träder i kraft samma dag som Kunden accepterar den och förblir i kraft tills KS-tjänsterna

definitivt har avslutats. För tillämpningen av denna DPA ska KS-tjänsterna anses definitivt avslutade vid det tidigare av

följande datum:

a. När KS-tjänstens löptid har avslutats i enlighet med de allmänna villkoren som då och då kan gälla (dvs. när den

Kontrollenhet inte förnyar KS-tjänsterna) och den Kontrollenhet har uttryckligen skriftligen meddelat databehandlaren att

avsikt att inte förnya KS-tjänsterna ytterligare i framtiden

längre eller;

b. När KS-tjänstens löptid har avslutats i enlighet med de allmänna villkoren som då och då kan gälla (dvs. när den

Kontrollenhet inte förnyar KS-tjänsterna) och en period på 6 månader har gått utan att den Kontrollenhet har förnyade

mandatperioden för KS Services. Parterna är överens om att bestämmelserna i avsnitt 2.5 ska gälla för destruktion av

personuppgifterna vid avslutandet av den tekniska supporttjänsten och den definitiva avslutningen av KS-tjänsterna.
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2. Databehandlarens skyldigheter

2.1. Allmänna skyldigheter. Varje databehandlare är skyldig att:

2.1.1. Använd personuppgiftsföremålet för behandlingen, såväl som sådana uppgifter som kan samlas in av databehandlaren,

endast när det är nödvändigt för att utföra tjänsterna och i enlighet med bestämmelserna i de allmänna villkoren som kan

gälla från tid till annan . Under alla omständigheter får personuppgifter inte användas av databehandlaren för sina egna syften.

2.1.2. Meddela omedelbart den Kontrollenhet när databehandlaren eller dess personal upptäcker att GDPR eller andra

tillämpliga lokala dataskyddslagar kränks.

2.1.3. Behandla personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner, som måste överföras skriftligen

till följande e-postadress: privacy@saltosystems.com. 

I de fall där databehandlaren anser att en instruktion från Kontrollenhet bryter mot någon rättslig bestämmelse i termer av

dataskydd för EES eller någon av EES-medlemsstaterna, måste den omedelbart informera den Kontrollenhet skriftligen. I

händelse av att ett bevisat intrång har inträffat kan databehandlaren avbryta genomförandet av den instruktionen tills

tillåtligheten för nämnda instruktion har förtydligats.

2.1.4. Se till att alla som agerar på deras vägnar eller på uppdrag av den Kontrollenhet och som har tillgång till

personuppgifterna, endast behandlar sådana uppgifter i enlighet med instruktionerna från den Kontrollenhet, såvida de inte

måste göra det i enlighet med någon lagstadgad bestämmelse i EES av någon av EES-medlemsstaterna eller någon annan

tillämplig lagstiftning.

2.1.5. Implementera de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i enlighet med artikel 32 GDPR, för vilka ändamål

databehandlaren åtar sig att bedöma potentiella risker som uppstår från de databehandlingsaktiviteter som den utför, med

hänsyn till de medel som används för att tillhandahålla tjänsterna (teknik, resurser etc.) och andra omständigheter som kan

ha en säkerhetspåverkan. 

2.1.6. Assistera den Kontrollenhet med att säkerställa efterlevnad av skyldigheter avseende behandlingssäkerhet,

meddelanden om personuppgiftsintrång till motsvarande tillsynsmyndighet och till berörda registrerade,

konsekvensbedömning av dataskydd och förhandskonsultationer enligt artiklarna 32 till 36 GDPR eller tillämpligt lokalt

dataskydd reglering, med beaktande av behandlingens karaktär och den information som finns tillgänglig för

Databehandlaren.

Meddelanden som ska göras till kunden enligt denna DPA kommer att göras till e-postadressen till systemägaren som är

registrerad på plattformen. Kunden är ensamt ansvarig för att se till att sådan e-postadress är aktuell och giltig.

2.1.7. Vid behov, föra ett register över behandlingsaktiviteter på uppdrag av den Kontrollenhet i enlighet med artikel 30 GDPR.

2.1.8. Ge den Kontrollenhet all nödvändig information för att visa efterlevnad av dess skyldigheter. Parterna ska sinsemellan

komma överens om de villkor enligt vilka Databehandlaren intygar efterlevnad av sina rättsliga skyldigheter.

På den registeransvariges begäran kommer databehandlaren att tillhandahålla den Kontrollenhet tillräckliga bevis för

genomförandet av tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med denna dataskyddsmyndighet, de mottagna

instruktionerna samt de rättsliga bestämmelserna om skydd för EES eller från någon av EES-medlemsstaterna.

2.1.9. Tillåta och bidra till revisioner, inklusive inspektioner, som utförs av den Kontrollenhet eller annan revisor som har
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uppdrag av den Kontrollenhet.

2.1.10. Upprätthåll sekretessen för de personuppgifter som databehandlaren har tillgång till för tillhandahållande av tjänster,

även efter utgången av giltighetstiden för denna dataskyddsmyndighet. Databehandlaren förbinder sig att hålla största

möjliga sekretess och konfidentialitet med avseende på de uppgifter, handlingar och information som mottas eller som

databehandlaren fick kännedom om som ett resultat av tillhandahållandet av Tjänsterna, och att skydda dem mot all obehörig

användning eller obehörig tredje part. parternas inspektion.

Databehandlaren kommer omedelbart att informera den Kontrollenhet skriftligen om en obehörig tredje part har fått tillgång

till eller har inspekterat respektive konfidentiella uppgifter, dokument och information samt resultat av arbete som utförts

inom tjänsterna. I sådana fall kommer databehandlaren också att meddela den tredje partens namn till Kontrollenhet.

2.1.11. Se till att åtkomst till personuppgifter endast ska vara auktoriserad för personal eller samarbetspartner som har

förbundit sig till sekretess eller är under en lämplig lagstadgad tystnadsplikt och som på grund av arten av deras

arbetsuppgifter är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsterna .

Databehandlaren garanterar att auktoriserad personal är vederbörligen utbildad beträffande skydd av personuppgifter och har

uttryckligen och skriftligt kommit överens om att följa de säkerhetsåtgärder som är lämpliga för typen och syftet med

databehandlingsaktiviteterna, om vilka de ska informeras.

2.1.12. För att tillhandahålla tjänsterna kan Salto anlita vissa tredjepartstjänsteleverantörer utsida EES som ska behandla

personuppgifterna. I så fall ska Salto kräva att leverantörer följer de åtgärder som utformats för att skydda personuppgifterna

som fastställts i ett bindande avtal, utom i de fall då EU-kommissionen har fastställt att landet där mottagaren befinner sig ger

en adekvat skyddsnivå.

2.2. Outsourcing

2.2.1. Den Kontrollenhet ger databehandlaren generellt tillstånd att anlita andra databehandlare för behandlingen av

personuppgifterna. Dessutom beviljar den också allmän auktorisation för att sådana underdatabehandlare också ska kunna

lägga ut underleverantörer till andra underdatabehandlare. Den eller de underdatabehandlare som för närvarande är

engagerade i behandlingen av personuppgifter ingår i bilaga 1. När Databehandlaren anlitar andra företag, ska

Databehandlaren informera den Kontrollenhet som anses automatiskt inkluderad i sådan Bilaga om sådan anmälan, utan att

behöva uppdatera sådan Bilaga.

2.2.2. När databehandlaren anlitar en annan databehandlare för att utföra specifika behandlingsaktiviteter på uppdrag av den

Kontrollenhet, är databehandlaren skyldig att underteckna ett underdatabehandlingsavtal enligt villkoren i denna

databehandlare.

2.2.3. Den underordnade databehandlaren anses vara en databehandlare och ska inte behandla personuppgifter utom på

instruktioner från den Kontrollenhet och klausulerna i denna dataskyddsmyndighet. Databehandlaren bör reglera det nya

avtalsförhållandet så att samma dataskyddsförpliktelser (anvisningar, säkerhetsåtgärder, skyldigheter etc.) och samma

formella krav avseende databehandling och registrerades rättigheter och friheter uppfylls av underdatabehandlaren .

2.3. Utövande av rättigheter

2.3.1. Om de registrerade mot Databehandlaren utövar rätten till åtkomst, rättelse, radering, att inte bli föremål för ett beslut

som enbart baseras på automatiserad behandling, begränsning av behandlingen, invändning och dataportabilitet, ska

Databehandlaren meddela den Kontrollenhet sådan omständighet via e-post till den adress som ingår i plattformen.
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Databehandlaren ska bistå den Kontrollenhet med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt,

med beaktande av behandlingens art, för fullgörandet av den personuppgiftsansvariges skyldighet att svara på förfrågningar

om att utöva den registrerades rättigheter som ges i Kapitel III i GDPR eller tillämplig lokal dataskyddsförordning.

2.3.2. I synnerhet kan plattformen inkludera en möjlighet för registrerade att ta bort sitt konto på plattformen. I sådana fall

ska den Kontrollenhet underrättas, via e-post eller genom ett meddelande som skickas till dess plattformskonto, om den

registrerades begäran och det datum efter vilket sådan användarprofil och relaterade data oföränderligt kommer att raderas

från plattformen eller anonymiseras. Den Kontrollenhet ska ha rätt att ladda ner uppgifterna från Plattformen före det

ovannämnda datumet för att följa de datakontrollanters datalagringsperioder.

2.4. Säkerhetsåtgärder

2.4.1. I enlighet med de databehandlingsaktiviteter som identifierats och, i enlighet med den riskanalys som utförs av

databehandlaren, åtar sig databehandlaren att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR.

2.4.2. Parterna kan besluta att specificera de säkerhetsåtgärder som genomförts och kommit överens om av parterna i ett

tillägg till denna dataskyddsförordning.

2.5. Uppsägning av tjänster

2.5.1. När det gäller behandlingen 1: Vid den definitiva uppsägningen av KS-tjänsterna (med förbehåll för bestämmelserna i

paragraf 1.4 i denna DPA), ska databehandlaren förstöra personuppgifterna och, om tillämpligt, eventuella kopior, dokument

eller stödmaterial som innehåller sådana personuppgifter. Följaktligen, vid upphörande av löptiden för KS-tjänsterna i enlighet

med de Allmänna Villkor som kan gälla från tid till annan (dvs. när den Kontrollenhet inte förnyar KS-tjänsterna), om inte annat

uttryckligen skriftligen anges av den Kontrollenhet, Databehandlaren ska underhålla databasen och de personuppgifter som

finns däri under en period av 6 månader i syfte att underlätta kundens återaktivering av KS-tjänsterna.

När sådana sex månader har förflutit utan att den Kontrollenhet har återaktiverat KS-tjänsten eller om det tidigare uttryckligen

krävs skriftligt av den Kontrollenhet, ska KS-tjänsterna anses definitivt avslutade och därmed ska databehandlaren förstöra

personuppgifterna och i förekommande fall kopior, dokument eller stödmaterial som innehåller sådana personuppgifter.

I vilket fall som helst kan databehandlaren lagra en kopia av personuppgifter som blockerats under de föreskrivna perioderna

för skulder som uppstår till följd av genomförandet av de överenskomna tjänsterna. I det här fallet garanterar

databehandlaren att den inte kommer att behandla den om inte databehandlaren är skyldig att göra uppgifter tillgängliga för

offentlig förvaltning, domare och domstolar under de hänvisade receptperioderna.

2.5.2. När det gäller behandlingen 2: Efter utförandet av var och en av de konkreta tekniska supporttjänsterna (dvs. vid lösning

av den konkreta incidensen med avseende på vilken de tekniska supporttjänsterna var tvungna att tillhandahållas), Salto ska

utan onödigt dröjsmål (som inte får överstiga tre (3) kalenderdagar) förstöra personuppgifterna eller något lösenord som ges

för åtkomst till sådana personuppgifter och, i tillämpliga fall, alla kopior, dokument eller stödmaterial som innehåller sådana

personuppgifter.

2.6. Personuppgiftsintrång

2.6.1. I händelse av personuppgiftsintrång ska databehandlaren underrätta den Kontrollenhet utan onödigt dröjsmål efter att

ha fått kännedom om ett personuppgiftsintrång och via den e-postadress som anges av Kontrollenhet på plattformen,

tillsammans med all relevant information för dokumentationen och kommunikation av händelsen.

2.7. Dataskyddsombud
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2.7.1. Databehandlaren bekräftar uttryckligen att den har utsett ett dataskyddsombud. För detta ändamål, om kunden vill

kontakta honom/henne, kan du göra det via följande e-postadress: privacy@saltosystems.com

2.7.2. Databehandlarens dataskyddsombud måste utan några begränsningar säkerställa att alla relevanta bestämmelser om

dataskydd i EES- eller EES-medlemsstaterna följs hos databehandlaren och utförs i förhållande till avtalsförhållandet mellan

databehandlaren och den Kontrollenhet.

2.7.3. Om dataskyddsombudet skulle upptäcka några oegentligheter i detta sammanhang hos databehandlaren måste

han/hon skriftligen informera den Kontrollenhet utan onödigt dröjsmål. Databehandlarens dataskyddsombud ska i sådant fall

uttryckligen undantas från skyldigheten att iaktta sekretess gentemot den Kontrollenhet.

 

3. Den personuppgiftsansvariges Kontrollenhet.

När den Kontrollenhet finns i EES accepterar och garanterar samma:

3.1. Förse databehandlaren med nödvändig information så att den kan tillhandahålla tjänsterna.

3.2. Följ alla skyldigheter som anges i GDPR för behandling av personuppgifterna och säkerställa, före och under hela

behandlingen, att den personuppgiftsansvarige följer Kontrollenhet fullständigt. Bland annat förklarar den

personuppgiftsansvarige Kontrollenhet att innan den laddar upp personuppgifter till plattformen och/eller på annat sätt ger

databehandlaren tillgång till personuppgifter, kommer den att ha uppfyllt alla juridiska formaliteter och krav och den kommer

att ha erhållit alla de samtycken som krävs enligt tillämplig lagstiftning för insamling av personuppgifterna (inklusive bland

annat eventuella specifika samtycken som krävs för behandling av barns personuppgifter, om tillämpligt) och för att ge

databehandlaren tillgång till sådana personuppgifter och för behandlingen av sådana personuppgifter av databehandlaren i

enlighet med bestämmelserna i denna dataskyddsmyndighet.

3.3. Övervaka behandlingen av personuppgifter.

När den registeransvarige är belägen utsida EES accepterar och garanterar densamma att:

3.4. Förse databehandlaren med nödvändig information så att den kan tillhandahålla tjänsterna.

3.5. Följ alla skyldigheter som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning. Bland annat förklarar den personuppgiftsansvarige

Kontrollenhet att innan den laddar upp personuppgifter till plattformen och/eller på annat sätt ger databehandlaren tillgång till

personuppgifter, kommer den att ha uppfyllt alla juridiska formaliteter och krav och den kommer att ha erhållit alla de

samtycken som krävs enligt tillämplig lagstiftning för insamling av personuppgifterna (inklusive bland annat eventuella

specifika samtycken som krävs för behandling av barns personuppgifter, om tillämpligt), för att ge databehandlaren tillgång

till sådana personuppgifter och för behandlingen av sådana personuppgifter av databehandlaren i enlighet med

bestämmelserna i denna dataskyddsmyndighet.

3.6. Övervaka behandlingen av personuppgifter.

 

4. Ansvar

Var och en av parterna i denna DPA kommer att vara ansvarig för de direkta skador som kan uppstå på grund av brott mot de
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skyldigheter som åtagits enligt den, och måste i detta fall ta ersättning för de skador som ett sådant misslyckande kan orsaka

den andra parten. Det totala maximala ansvaret för endera parten gentemot den andra enligt denna DPA kommer att

begränsas till det maximala ansvaret per händelse som överenskommits i de allmänna villkoren som kan gälla då och då.

 

5. Övrigt

5.1. Alla ändringar av och tillägg till denna DPA måste godkännas av parterna och göras skriftligen för att träda i kraft.

5.2. Denna dataskyddsmyndighet är införlivad och kompletterar de allmänna villkoren. Dessutom ändrar och ersätter den

delvis bestämmelserna i de allmänna villkoren som strider mot eller står i konflikt med innehållet i denna DPA (om någon). För

att undvika tvivel gäller fortfarande de återstående bestämmelserna i de allmänna villkoren.

5.3. All kommunikation som ska skickas mellan databehandlaren och den Kontrollenhet inom ramen för denna

dataskyddsmyndighet ska göras i enlighet med följande regler: 

a. Om adresserat till Salto HQ eller till Saltos dotterbolag: ska skickas via e-post till e-postadressen

privacy@saltosystems.com eller per brev med mottagningsbevis till följande adress:

SALTO Systems, SL (Att. Dataskyddsombud)

Arkotz 9, Polígono Lanbarren

Oiartzun (Gipuzkoa-Spanien)

b. Om den riktas till kunden: ska skickas via e-post till e-postadressen till ägaren av systemet som anges i plattformen, via

plattformen, via Salto KS mobilapp eller via brev med mottagningsbevis till adressen till systemets ägare anges i plattformen.

Som ett undantag kan varje specifik kommunikation som ska skickas med avseende på tillhandahållandet av tekniska

supporttjänster göras till den specifika personalen som löser incidensen.

 

6. Tillämplig lag och jurisdiktion

6.1. Parterna i denna DPA är ömsesidigt överens om att alla skillnader eller meningsskiljaktigheter som kan uppstå med

avseende på tolkningen och / eller utförandet av DPA ska lösas av domstolarna i den jurisdiktion där Salto HQ har sitt säte

enligt spansk lag och uttryckligen avstå från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

BILAGA 1: PERSONUPPGIFTERNA

I enlighet med artikel 2.2.1 i DPA häri, förklarar databehandlaren, och den Kontrollenhet erkänner och accepterar, att vid detta

datum är de företag som är engagerade i behandlingen av personuppgifter på uppdrag av den Kontrollenhet följande:

Bearbetningen 1:

Clay Solutions, BV (Salto Group company).

Clay Solutions, BV underleveranterar värd för plattformen till Microsoft Ireland Operations Limited och Qweb Internet

Services BV

Qweb Internet Services BV underleveranterar värd för plattformen till Dataplace BV
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Bearbetningen 2:

SALTO Systems huvudkontor.

Clay Solutions, BV (Salto Group company).

varning:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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