Tilläggsavtal till Securitas
kundavtal avseende säkerhetstjänster

Kund/Personuppgiftsansvarig

Adress

E-post till kontaktperson vid personuppgiftsincident

Kundnummer (står på faktura)

Dataskyddsombud (namn och e-post)

Leverantör/Personuppgiftsbiträde
Securitas Sverige Aktiebolag,
org. nr 556108-6082,
Box 12516, 102 29 Stockholm
Ikraftträdande
Ändringar och tillägg som anges i det här tilläggsavtalet gäller från och med den 25 maj 2018 eller vid den senare tidpunkt då
Huvudavtal som anges nedan trädde i kraft mellan parterna. Vid flera Huvudavtal ska ikraftträdandet bestämmas utifrån det
tidigast tecknade Huvudavtalet av de som ska omfattas av det här tilläggsavtalet. Detta Huvudavtal ska anges först i ordningen
nedan.
Huvudavtal

Securitas Sverige AB (”Securitas”) har ingått avtal med Kunden för säkerhetstjänster med Securitas avtalsnummer

Ange eventuellt affärs id

Huvudavtalets begynnelsedatum

Om detta tilläggsavtal ska omfatta mer än ett Huvudavtal som Securitas har med Kunden anges de avtalsnummer som ska
omfattas av det här avtalet här (även gemensamt benämnda Huvudavtal)

Version 1901w

Sid 1 av 2

Tillägg/ändring
Parterna godkänner följande ändringar av och tillägg till parternas redan ingångna Huvudavtal.
Securitas Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas Kunder (”PuB-avtal”) ska tillämpas och är en integrerad del av avtalet.
PuB-avtal tillhandahålls i aktuell version på Securitas webbplats: www.securitas.se/gpdr. Den senaste versionen av PuB-avtal
som är publicerad på webbplatsen när tilläggsavtalet har skrivits under av båda parterna är det PuB-avtal som äger giltighet i
parternas avtal.
Detta tilläggsavtal ersätter eventuella tidigare personuppgiftsbiträdesavtal som hör till nämnda Huvudavtal och de bestämmelser i Huvudavtal som reglerar parternas behandling av personuppgifter och dataskydd.
Skydd för personuppgifter. Både Kunden och Securitas är ansvariga för att behandling av personuppgifter sker i enlighet
med gällande nationell författning, innefattande dataskyddsförordningen. Med undantag för vad som är särskilt föreskrivet i
lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal anställd av Securitas ska behandla personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker för Kundens räkning i uppdraget och
Securitas är personuppgiftsbiträde
Då Securitas är personuppgiftsbiträde är parterna är överens om att Securitas ska hantera personuppgifter för Kundens
räkning enligt Kundens instruktioner och enligt de villkor som gäller enligt personuppgiftsbiträdesavtal för tjänsten. Instruktionerna blir del av tjänstebeskrivningen för uppdragets fortsatta utförande. Kunden ansvarar för att instruktionerna är lagenliga.
För den behandling som Kunden är undantagen personuppgiftsansvar enligt ovan följer att Securitas är personuppgiftsansvarig, exempelvis när det gäller rapportering till myndighet efter att en väktare har gripit en person med stöd av rättegångsbalken eller när en ordningsvakt har omhändertagit eller inskränkt någons rörelsefrihet med stöd av polislagen. För nämnda
exempel föreskrivs närmare i Polismyndighetens föreskrifter om vilka personuppgifter som ska rapporteras till myndigheten.
Vad gäller personuppgifter som mottas och behandlas av parterna inför och under avtalet, utanför ramen för personuppgiftsbiträdes-avtalet, ska dessa behandlas av respektive part så som personuppgiftsansvarig. Parterna åtar sig att behandla sådana
personuppgifter i överensstämmelse med såväl tillämpliga lagar som av parten framtagen policy för behandling av personuppgifter. Vardera parten åtar sig att informera sina anställda och andra representanter om att deras personuppgifter kan komma
att behandlas under avtalet samt att tillhandahålla, under förutsättning att en policy har tagits fram, antingen en kopia eller
hänvisning till den andra partens policy om behandling av personuppgifter.
Information om hur Securitas behandlar personuppgifter, Securitas Integritetspolicy, tillhandahålls på Securitas webbsida:
www.securitas.se/gdpr.
Övrigt
Med undantag från vad som anges i detta tilläggsavtal gäller Huvudavtalet med tillhörande bestämmelser på oförändrade villkor.
Parter
Leverantör (Securitas Sverige Aktiebolag)

Kund

Undertecknande					

Undertecknande

Joakim Källsholm
Namnförtydligande					

Namnförtydligande

2019-01-30
Ort & datum					
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