
         

/// 

                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

Komiteleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 2409 Songe lov@kiwanis.no 
 Tlf:+47 915 75 580 

 

 
 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

Lovkomiteen                     www.kiwanis.no 

   

 

Databehandleravtale etter Lov av 14. april 

2000 nr. 31 om behandling av 

personopplysninger (Personopplysningsloven) 

 

 

 

 

Databehandleravtale 

 

I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. 

 

mellom 

 

 

 Kiwanis Club Elverum 

behandlingsansvarlig 

 

 

og 

 

 

Kiwanis International Distrikt Norden (KIDN) 
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1. Avtalens hensikt  

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling 

av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 

(personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke 

brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. 

Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvar-

lige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av 

disse.  

2. Formål 

Det blir lagret persondata i form av Kiwanis ID-nummer, navn, adresse, telefon, e-post, fødselsdato 

og klubbens KI-nummer. Disse data blir da sendt til vår medlemsregisteransvarlige, som igjen legger 

disse data inn i en database i USA. I tillegg blir disse data lagret på vårt nettsted i medlemsregisteret. 

Behandlingsansvarlig må innhente samtykke fra alle sine medlemmer, om at disse data kan lagres i 

denne databasen og i vårt medlemsregister. Det er viktig å forklare at alle disse data ligger bak 

lukkede sider. Det betyr at man må ha brukernavn og passord for å få tilgang til opplysningene.  

Behandlingsansvarlig vil også be klubbens medlemmer om at de gir KIDN rettigheter til å forhandle 

med Kiwanis International (KI) og eventuelt Kiwanis International European Federation (KIEF), samt 

lokale aktører (underleverandører), om bruk av persondata.  

3. Databehandlers plikter 

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til 

enhver tid har bestemt skal gjelde.  

Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå slik 

at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift.  

Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i 

personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler 

plikter å gi nødvendig bistand til dette. 

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får 

tilgang til i henhold til denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.  

Databehandler har også ansvar for at det finnes rutiner som gjør at person som ikke lenger er 

medlem i en klubb blir slettet. 

4. Bruk av underleverandør 

Dersom databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos 

databehandler skal dette avtales skriftlig med behandlingsansvarlige før behandlingen av 

personopplysninger starter. KIDN ber klubbene om tillatelse til å jobbe med våre underleverandører 

på hjemmesider.  

Avtale med underleverandører, fremvises på forespørsel. 
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KIDN benytter to underleverandører, et firma for Nettsted (DMT Alvdal) og det andre firmaet er 

Domeneshop som har epostadressene til klubber og distrikt. Avtaler kan fremvises på forespørsel. 

Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplys-

ningene inngår, skal være kjent med databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og 

oppfylle vilkårene etter disse. 

5. Sikkerhet 

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og 

personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. 

Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. 

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel. 

Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder 

avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes 

Datatilsynet. 

6. Sikkerhetsrevisjoner 

Behandlingsansvarlig skal kunne avtale med databehandler at det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner 

en gang i året. Dette bør primært gjøres mellom klubb og medlemsregisteransvarlig, slik at man har 

forståelse for at medlemsmassen er riktig. 

Revisjon 

Revisjonen er gjennomgang av rutiner, kontroll og eventuell sletting av gamle 

data, samt stikkprøvekontroll. 

 

7. Avtalens varighet 

Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlings-

ansvarlig. 

Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven kan behandlingsansvarlig pålegge 

databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning 

Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig frist på 6 mnd., jf. punkt 8 i denne avtalen.  

8. Ved opphør 

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å slette alle personopplysninger som er mottatt 

på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen. Det samme gjelder for 

eventuelle klubber som legges ned.  

Tilbakelevering 

En person som ikke er medlem av en klubb lenger, skal meldes inn til 

medlemsansvarlig som sørger for at tidligere medlem og alle forekomster av 

vedkommende personopplysninger blir slettet. 

Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. 
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9. Meddelelser 

Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til: Kiwanis Club Elverum.  

10. Lovvalg og verneting 

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Sør-Østerdal tingrett som verneting. Dette gjelder 

også etter opphør av avtalen. 

 

Sør-Østerdal tingrett som verneting  

 

*** 

Denne avtale foreligger i 2 – to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt. 

 

 

Sted og dato 

Elverum; 30. mai 2018  

 

 Behandlingsansvarlig  Databehandler 

 

 ……………………………….. ………………………….. 

 (underskrift) (underskrift) 

 


