3. Databehandleravtale
Visma jobber målrettet for at Programvaren skal være i samsvar med gjeldende
personvernlover og -forskrifter.

3.1. Visma Trust Centre
3.1.1. Åpenhet og ansvarlighet er viktig for Visma. Informasjon og detaljer om hvordan
Visma behandler persondata i vår Programvare finnes på vårt Trust Centre. På Trust Centre
finnes også til enhver tid oppdatert informasjon om Programvaren, som lokasjonen for våre
datasentre og hvilke underleverandører vi bruker.
Trust Centre er tilgjengelig på: www.visma.com/trust-centre/smb.
Du kan også be om ytterligere, ikke-offentlig informasjon om databehandling fra Trust
Centre. Vær oppmerksom på at slike forespørsler kan kreve en taushetserklæring. Visma
forbeholder seg retten til å fakturere sine standardsatser for slike forespørsler.
Du kan også kontakte Visma-gruppens Personvernrådgiver (Data Protection Officer) på:
dpo@visma.com.

3.2. Kundedata
3.2.1. Kunden er Behandlingsansvarlig for Kundedata, og samtykker i og/eller garanterer,
som gjeldene, at:
a) Kunden instruerer herved Visma til å Behandle Kundedataen kun på vegne av Kunden,
og kun for det formål og i den grad det er nødvendig for å levere Programvaren på en sikker
og profesjonell måte, i samsvar med og for å oppfylle Bruksvilkårene og gjeldende
personvernlov;
b) Kunden er eieren av eller har på annen måte rett til å overføre Kundedata, inkludert
persondata, til Programvaren for behandling, og at Kunden har ansvaret for nøyaktigheten,
integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slike Data, inkludert Bruken av dem;
c) Databehandlingen, der det er aktuelt, er varslet til de aktuelle tilsynsmyndighetene og/eller
den Registrerte; og at databehandlingen ikke utgjør brudd på gjeldende lovbestemmelser;
d) Det er Kundens plikt som Behandlingsansvarlig å varsle, i den grad det er påkrevd av
gjeldende lov, gjeldende tilsynsmyndigheter og/eller den Registrerte ved Brudd på
personopplysningssikkerheten (se 3.2.2 under for Vismas varslingsplikt overfor Kunden);
e) Visma har gitt tilstrekkelig og tilfredsstillende informasjon vedrørende sikkerhetstiltakene
(se 3.5);
f) Kunden skal dokumentere inter alia t ypene og kategoriene av Registrerte og kategoriene
av Personopplysninger som Behandles, i henhold til eventuelle krav fra gjeldende
personvernlover. Dette gjelder spesielt der Programvaren brukes av Kunden på en måte
Visma ikke har kontroll over (for eksempel når systemet er konfigurert av Kunden), eller når
Visma ikke har den nødvendige tilgang eller informasjon (på grunn av tekniske
begrensninger, taushetsplikt, o.l.).
Trust Centre inkluderer en oversikt over Kundens plikter som Behandlingsansvarlig:
www.visma.com/trust-centre/smb/security-and-privacy/for-customers.

Vennligst les informasjonen nøye.
3.2.2. Visma er Databehandler for Kundedata, og samtykker i og/eller garanterer, som
gjeldene:
a) å Behandle Kundedata kun i samsvar med Kundens instruksjoner i 3.2.1 a) over;
b) å overholde råd og direktiver fra de relevante tilsynsmyndighetene;
c) at Visma har implementert tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte
Dataen mot tap og uautorisert behandling, sikre konfidensialiteten, integriteten og
tilgjengeligheten av Dataene, og at disse tiltakene utgjør sikkerhetsnivå som er
hensiktsmessig for den risikoen som er forbundet med behandlingen, med hensyn til
tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene;
d) at Visma skal informere Kunden uten unødig opphold etter å ha blitt oppmerksom på
Brudd på personopplysningssikkerheten med rimelig grad av sikkerhet. (Midlertidig
utilgjengelighet av Data som følge av at Programvaren ikke er tilgjengelig, publiseres til
enhver tid på nett i henhold til 1.3.1.)
e) at Visma skal, etter å ha blitt oppmerksom på det, varsle Kunden uten unødig opphold,
om instruksjoner eller annen Databehandling hos Kunden som etter Vismas oppfatning
bryter gjeldende lov eller andre personvernsbestemmelser.
f) at Visma, innenfor sine forpliktelser som Databehandler under gjeldende
personopplysningslov, skal bistå Kunden i sin rolle som Behandlingsansvarlig, ved
hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak, så langt det er mulig og med hensyn til
Behandlingens art og informasjonen tilgjengelig for Visma, herunder bistå Kunden med å
besvare forespørsler i forbindelse med utøvelse av den Registrertes rettigheter, og ved gi
informasjon som er nødvendig for å vise samsvar med gjeldende personopplysningslov.
Visma forbeholder seg retten til å fakturere sine standardsatser for slik assistanse.
g) at når Vismas rettslige grunnlag for behandling av Kundedata utløper, uansett årsak, for
eksempel avslutning av kundeforholdet, skal Visma returnere Kundedataene til Kunden, og
slette den fra systemene, med mindre lovbestemmelser krever fortsatt lagring av dataen av
Visma. Vennligst se 4.6.3 og 4.6.4.
h) at Visma ikke har grunn til å tro at gjeldende lovgivning forhindrer at Visma oppfyller
instruksjonene fra Kunden;
i) at Visma umiddelbart skal varsle Kunden om enhver forespørsel om formidling, innsyn
eller utlevering av data som er mottatt direkte fra den Registrerte, og fra offentlige
myndigheter, med mindre Visma er rettslig forhindret fra å gjøre det. Visma vil ikke svare på
slike forespørsler med mindre Kunden har autorisert det. Visma vil kun formidle Kundedata
til offentlige myndigheter i forbindelse med overholdelse av rettslig bindende pålegg, som en
rettslig kjennelse eller ransakelsesordre;
j) at Visma ikke vil publisere noen kommentar, uttalelse eller lignende som er gitt av en
Kunde eller Bruker uten forhåndsgodkjenning.

3.3. Bruksdata
3.3.1. Bruksdata er visse data som genereres av bruken av Programvaren, som Visma kan
bruke til å beskytte Data og Programvaren, levere, markedsføre, utvikle og opprettholde
Programvaren og relaterte produkter og tjenester som spesifisert under. Kunden gir Visma
herved rett til å bruke Bruksdata som eies av Kunden som spesifisert i dette kapittel 3.3

Bruksdata er:
- Teknisk informasjon og trafikkdata, s om type operativsystem, type nettleser, tastaturspråk
og IP-adresse;
- Aggregert kunde- eller bruker-genererte data, som varighet av sesjoner, antall sendte
fakturaer, regnskapsår som er opprettet, tilbakestilling av passord, og lignende;
- Ikke-aggregerte kunde- eller bruker-genererte data, som kontekst og innhold i
support-saker, chat-bokser, sikkerhetslogger, og lignende, og;
- Begrenset produksjonsdata, s om bilder, filer eller databaser fra Kundedata i visse
omstendigheter, og underlagt strenge sikkerhetstiltak- vennligst se 3.3.3.
Visma kan også bruke relevant informasjon fra offentlig eller kommersielt tilgjengelige kilder
og kombinere slik informasjon med Bruksdata, for eksempel for å kunne tilby
oppslagsfunksjonalitet mot bedriftsregistre.
3.3.2. Persondata: Dersom Bruksdata inneholder Personopplysninger, som en e-post- eller
IP-adresse, eller informasjon om Kunden, som kundens navn eller organisasjonsnummer, er
Visma Behandlingsansvarlig basert på berettiget interesse, og skal implementere tekniske
og organisatoriske sikkerhetstiltak for å oppnå et nivå av sikkerhet som er egnet i forhold til
risikoen ved behandlingen:
Visma anonymiserer slike data ved bruk av visse tekniske prosesser før de behandles for
formålene spesifisert under, slik at dataene ikke lenger inneholder Personopplysninger og
Kunden (eller andre enheter, f.eks. kundens kunde) ikke lenger kan identifiseres.
Dersom anonymisering ikke lar seg gjøre på grunn av tekniske begrensninger, slik at det er
betydelig risiko for gjenidentifisering, eller det ikke er gjennomførbart med tanke på formålet
med behandlingen som spesifisert i 3.3.4, skal Visma implementere ytterligere,
hensiktsmessige sikkerhetstiltak. (Vennligst se 3.3.3 for eksempler.)
Bruksdata brukes ikke til noe formål som ved lov vil kreve samtykke fra den Registrerte.
Kunden og/eller den Registrerte har rett til omfattende informasjon om denne dataen og
hvordan Visma behandler den, inkludert innsigelsesrett mot slik behandling:
For mer informasjon om hvordan Visma behandler Bruksdata, vennligst se:
www.visma.com/trust-centre/smb/transparency/usage-data.
3.3.3. Begrenset produksjonsdata e
 r begrenset i hvert tilfelle i forhold til omfang, tilgang og
tid, og underlagt hensiktsmessige sikkerhetstiltak.
Begrenset produksjonsdata brukes kun til følgende formål, som definert i 3.3.4:
- Forbedring av service og brukeropplevelse
- Utvikling og testing
- Statistikk og forskning
- Sikkerhet og relaterte formål
Visma kan for eksempel bruke anonymiserte betalingsdokumenter fra et visst
markedssegment til å utvikle eller forbedre automatisert funksjonalitet, som prediktive felt
eller regnskapsautomatisering, eller bruke ikke-anonymiserte bildefiler av skannede
fakturaer til å utvikle eller forbedre algoritmer for optisk tegngjenkjenning til bedre å kunne
gjenkjenne bestemte fakturaformater eller språk.

Vennligst se www.visma.com/trust-centre/smb/transparency/privacy-and-security/examples
for flere eksempler og forklaringer på hvordan Visma bruker data til å forbedre og utvikle
tjenester og funksjonalitet.
Kunden kan reservere seg mot bruken av begrenset produksjonsdata til disse formålene ved
å sende e-post til trust@visma.com.
3.3.4. Visma behandler Bruksdata utelukkende til følgende formål:
a) Forbedring av service og brukeropplevelse, for eksempel ved å analysere aggregerte
bruksmønstre, tilby individuelle brukerinnstillinger eller som skissert for begrenset
produksjonsdata over.
b) Generell markedsføring og visning av aktuell informasjon, f or eksempel for
komplementerende eller verdiøkende tjenester, for ikke å markedsføre Programvare Kunden
allerede benytter, og gi relevante markedsoppdateringer eller informasjon.
c) Sikkerhet og relaterte formål, for eksempel ved å analysere sesjon- og påloggingsdata
(inkludert i sanntid), hendelsesregistre og lignende for å forhindre, granske og dokumentere
sikkerhetsproblemer og hendelser (som Brudd på personopplysningssikkerheten, svindel og
forskjellige typer hacking) og for å forbedre sikkerheten i Programvaren.
d) Statistikk og forskning, for eksempel antall fakturaer som går gjennom systemene våre,
inkludert bruk av aggregert og anonym statistikk i generell markedsføring, og i forbindelse
med komplementerende Programvare eller tjenester, som f.eks. å kunne vise
markedsstatistikk som er relevant for Kunden i Programvaren.
e) Etterlevelse. Visma kan bruke og analysere Bruksdata for å kontrollere etterlevelse av
Bruksvilkårene, for eksempel logging av når en Kunde aksepterer Servicevilkårene.
f) Utvikling og testing, f or eksempel ved å analysere aggregerte bruksmønstre, tilby data for
å utvikle nye teknologier (som f.eks. skissert for begrenset produksjonsdata over), forbedre
brukeropplevelsen, driftstester av nye eller oppdaterte tjenester, eller teknisk
gjennomførbarhet.
Visma kan dele Bruksdata med andre selskap i Visma-konsernet og Partnere, på de samme
vilkår og begrensninger som fremgår her.

3.4. Underleverandører
3.4.1. Visma kan benytte andre Visma-selskaper og tredjeparts-underleverandører for
leveransen og utviklingen av Programvaren, inkludert behandling av Personopplysninger,
og/eller Bruksdata. Visma vil alltid inngå en databehandleravtale med underleverandører for
å oppfylle forpliktelsene som fremgår av denne avtalen.
3.4.2. Dersom underleverandørene er lokalisert utenfor EU, er Partene enige i at Visma er
autorisert til å sørge for gyldig rettslig grunnlag for overføringen av Personopplysninger
utenfor EU på vegne av Kunden ved bruk av godkjente overføringsmekanismer, som f.eks.
EU’s standardkontrakter. Kunden autoriserer Visma til å benytte slik overføringsmekanisme
på vegne av Kunden.
En til enhver tid oppdatert liste med underleverandører er tilgjengelig fra Trust Centre.
www.visma.com/trust-centre/smb/service-information/.
3.4.3. Visma vil informere Kunden om planlagte endringer av underleverandører på forhånd.
Kunden kan fremsette innsigelser mot bruken av en underleverandør på rimelig grunnlag,

men spesielt der Programvaren leveres som standardiserte nett-tjenester, vil Kunden
kanskje ikke kunne reservere seg mot bruken av underleverandører. Kunden kan i så tilfelle
si opp kundeforholdet i henhold til 4.6.1.

3.5. Sikkerhet
3.5.1. Visma jobber målrettet med å levere et høyt nivå av sikkerhet i vår Programvare,
inkludert med hensyn til personopplysninger og personvern. Visma leverer et egnet
sikkerhetsnivå gjennom organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak, designet for å
sikre konfidensialiteten, integriteten, tilgjengeligheten og motstandsdyktigheten til
Programvaren, og Dataen som behandles i Programvaren.
IT- sikkerhet er dynamisk og i rask utvikling, spesielt på nett. Våre sikkerhetstiltak beskrives i
detalj på:
www.visma.com/trust-centre/smb/transparency/privacy-and-security
Du kan også kontakte Visma direkte på trust@visma.com for mer informasjon om sikkerhet i
vår programvare.

