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Informationen nedan som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av dess medarbetare ska 

endast betraktas som generell information och utgör inte, och ska inte användas som, professionell 

juridisk rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är komplett eller inte är uppdaterad till 

fullo. All användning av informationen sker på egen risk. 

Vad är ett Personuppgiftsbiträdesavtal? 

GDPR stadgar att förhållandet mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde ska 

regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtal”). Avtalet fastställer parternas skyldigheter 

och säkerställer att bägge parter är medvetna om sina skyldigheter i förhållande till varandra och i 

förhållande till registrerade vars personuppgifter behandlas.  

Vad är personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden? 

En personuppgiftsansvarig är den som beslutar om ändamålen och medlen för behandling – varför 

personuppgifterna behandlas och hur uppgifterna behandlas. Ett personuppgiftsbiträde är den som 

behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. 

Vad ska ett PUB-avtal innehålla? 

Ett PUB-avtal måste minst innehålla garantier från personuppgiftsbiträdet att endast behandla 

personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner, implementerandet av lämpliga 

tekniska och organisatoriska i enlighet med GDPR samt assistera personuppgiftsansvarige i dennes 

GDPR relaterade skyldigheter, inklusive personuppgiftsansvariges skyldigheter i förhållande till de 

registrerade. Det måste också innehålla en konfidentialitetsklausul och en rätt för 

personuppgiftsansvarig att granska personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling, en lista över 

underbiträden som godkänts av personuppgiftsansvarige (förutsatt att sådana underbiträden kommer 

behandla personuppgiftsansvariges personuppgifter), samt bestämmelser rörande avtalets avslutande. 

Vänligen konsultera checklistorna nedan för ytterligare inspiration om hur ett PUB-avtal kan 

utarbetas. Notera också att den obligatoriska checklistan inte är uttömmande. Det är viktigt att 

säkerställa att varje PUB-avtal som du tillträder är anpassat efter det tillämpliga kommersiella avtalet, 

motsvarar den faktiska behandlingen som sker och regler ditt företags ansvar vad gäller skydd av 

personuppgifter.  
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Obligatorisk checklista 

Ett PUB-avtal måste innehålla: 

☐ omfattningen av PUB-avtalet

☐ arten, syftet och varaktigheten av personuppgiftsbehandlingen

☐ typen/typerna av personuppgifter och registrerade

☐ den personuppgiftsansvariges rätt att utfärda instruktioner rörande

personuppgiftsbehandlingen, inklusive personuppgiftsansvariges rätt att granska

personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling

☐ personuppgiftsbiträdets konfidentialitetsåtagande

☐ personuppgiftsbiträdets åtagande till informationssäkerhet, inklusive tekniska och

organisatoriska åtgärder, inklusive personuppgiftsbiträdets skyldighet att anmäla

personuppgiftsincidenter (till den personuppgiftsansvarige)

☐ förutsättningar för att anlita underbiträden

☐ personuppgiftsbiträdets assistans rörande personuppgiftsansvariges skyldigheter rörande

informationssäkerhet och registrerades rättigheter

☐ uppsägningsklausul för kontraktet (radering eller returnering av personuppgifter)

Nice-to-have (icke-obligatoriskt) 

Ett PUB-avtal bör därtill även innehålla: 

☐ expanderad klausul avseende lagring, ändring, radering och blockering (inklusive

personuppgiftsansvariges instruktioner)

☐ detaljerade granskningsrättigheter

☐ utökade skyldigheter för personuppgiftsbiträdet avseende personuppgiftsincidenter

☐ ansvarsbegränsning

☐ utökade uppsägningsbestämmelser

☐ force majeure

☐ tvistelösning (finns troligtvis i det applicerbara kommersiella avtalet)
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