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Mellem

Dataansvarlig:

FysioDanmark Vejle
Sjællandsgade 23a
7100 Vejle

FysioDanmark Kolding
Toldbodgade 5 st.
6000 Kolding

CVR Nr.: 29814538

CVR Nr.: 29814538

og

Databehandler:
INZITE Media ApS
CVR: 37001147
Slotsgade 33
9330 Dronninglund
Danmark

AFTALESPECIFIKATIONER
Den faste løbende driftsaftale mellem de to nævnte aftaleparter bekræftes hermed, i forbindelse med rutinemæssig
opfølgning på GDPR-dokumentation, fortsat at være gældende pr. dags dato og bestå af de nedenfor listede
elementer:

Fysiodanmark Vejle klinikken:
1.
2.
3.
4.

En årlig hostingaftale
SSL-certifikat
Opgraderingslicens Wordpress
Wordfence licens

Fysiodanmark Kolding klinikken:
1.
2.
3.
4.

En årlig hostingaftale
SSL-certifikat
Opgraderingslicens Wordpress
Wordfence licens

Alle ovenstående aftaler afregnes en gang årligt til hidtidige priser, med mindre, andet er oplyst specifikt.
Særlige indsatser i forbindelse med etablering, sikkerhedsforanstaltninger, re-design og ombygning af hjemmeside
estimeres og afregnes på timebasis, efter nærmere aftale, på tidspunktet for eventuel indsats. I den forbindelse
understreges det, at INZITE, som databehandler, udelukkende behandler data efter instruks fra den dataansvarlige
virksomhed. Herunder hører, at INZITE ikke fremadrettet foretager foranstaltninger på dataansvarliges website, med
mindre der foreligger en klar ordre og dokumenteret instruks fra dataansvarlig virksomhed. Således består INZITE´s
rolle, som databehandler, primært i at opbevare data på vegne af kunden.
Hvis INZITE bliver opmærksom på, at dataansvarlig virksomheds instrukser er i strid med persondataforordningen, vil
den dataansvarliges kontaktperson, oplyst i databehandleraftalen, blive gjort opmærksom på dette, og instruksen vil
ikke blive fulgt.

Alle instrukser vedrørende sikkerhedsmæssige foranstaltninger hæfter dataansvarlig virksomhed selv for. Der gøres
opmærksom på, at behandlingen af data hos INZITE sker delvis via anvendelse af hjemmearbejdspladser. Dette sker
under almindelig iagttagelse af medarbejdernes fortrolighed og tavshedspligt, men da langt hovedparten af det
daglige arbejde hos INZITE netop foregår på og via internettet, er der ikke som sådan forskel på at arbejde hjemme og
på kontoret.

Hvis særlige forhold i konkrete sager måtte medføre at dataansvarlig gerne ser databehandlingen foretaget via fysisk
tilstedeværelse på INZITE´s kontor, vil dette naturligvis blive overholdt efter instruks.
Som yderligere GDPR-dokumentation vedlægges nyeste databehandleraftale mellem INZITE Media ApS og Curanet,
som er INZITE´s faste hostingpartner - og dermed underdatabehandler i forhold til de væsentligste tekniske
installationer relateret til den kørende løsning. Ønskes lignende aftaler oplyst for andre (mindre)
underdatabehandlere (som Cookiebot eller lignende), kan disse rekvireres ved henvendelse til INZITE.

Underskrevet pr. dags dato:

På vegne af dataansvarlig virksomhed:

På vegne af databehandler:

_______________________________

______________________________
INZITE Media ApS

