
 

Personuppgiftsbiträdesavtal 
Detta personuppgiftsbiträdesavtal (“Biträdesavtalet”) har träffats mellan: 

1. [Personuppgiftsansvarig], org. nr [**], (”Ansvarig”), med adress [adress]; och 

2. Tryggakliniken Företagshälsovård AB org. nr 559119-1795, (”Tryggakliniken” 

eller ”Biträdet”), med adress Rattens Gränd 1, 295 39 Bromölla;  

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). 

1. Bakgrund och inledande bestämmelser  

1.1 Ansvarig och Tryggakliniken är genom detta avtal överens om att Tryggakliniken 

ska utföra dopningskontroller av medlemmarna vid Ansvarigs gym på sätt som 

specificeras i Bilaga 1 (”Tjänsterna”). Parterna har även ingått, eller kommer att 

ingå, ett tilläggsavtal till Biträdesavtalet (”Avtalet”), där diverse frågor kopplade 

till Biträdesavtalet och Tjänsterna regleras.  

1.2 Det är av avgörande betydelse för Ansvarig att Biträdet iakttar samtliga vid var 

tid gällande lagar, föreskrifter, förordningar och andra bestämmelser som äger 

tillämpning på Tjänsterna, samt möjliggör för Ansvarig att fullgöra de 

skyldigheter som åvilar bolaget enligt sådana bestämmelser. Vidare har Ansvarig 

en rättslig skyldighet att avtala med Biträdet om Biträdets eventuella hantering 

av personuppgifter. 

1.3 Mot bakgrund av vad som anges ovan har Parterna träffat följande Biträdesavtal.  

2. Förhållandet mellan Biträdesavtalet och andra avtal mellan Parterna 

Om bestämmelserna i detta Biträdesavtal står i strid med bestämmelser i något annat 

avtal mellan Parterna, ska bestämmelserna i detta Biträdesavtal ha företräde. 

Det föregående gäller dock inte bestämmelser i ett senare tillkommet avtal som 

uttryckligen anges ha företräde framför bestämmelserna i detta Biträdesavtal. 

3. Hantering av personuppgifter 

3.1 Inom ramen för utförandet av Tjänsterna kan Biträdet komma att få del av 

personuppgifter, så som dessa definieras i artikel 4.1 i dataskyddsförordningen 

(EU 2016/679) (”Dataskyddsförordningen”), som behandlas för ändamål som 

Ansvarig bestämmer (”Personuppgifterna”). Ansvarig är personuppgiftsansvarig 

för Personuppgifterna i enlighet med vid var tid gällande 

personuppgiftslagstiftning, samt annan eventuellt tillämplig lag, förordning eller 

motsvarande reglering. 

3.2 Biträdet åtar sig att bara behandla Personuppgifterna i enlighet med vad som 

följer av Biträdesavtalet eller annat skriftligt avtal mellan Parterna och endast i 

enlighet med Ansvarigs dokumenterade instruktioner, Bilaga 1, samt i enlighet 

med vid var tid gällande personuppgiftslag och annan eventuellt tillämplig lag, 

förordning eller motsvarande reglering. Ansvarig ansvarar för att Biträdet inte 

behandlar andra kategorier av Personuppgifter än sådana som anges i Bilaga 1, 

och i däri angiven omfattning. Vid ändrade dokumenterade instruktioner har 

Biträdet rätt till skälig ersättning.  

SW37672714/51 



 

3.3 För det fall Biträdet saknar instruktioner som Biträdet bedömer är nödvändiga 

för att genomföra det eller de uppdrag Biträdet erhållit från Ansvarig inom 

ramen för Tjänsterna ska Biträdet, utan dröjsmål, informera Ansvarig om sin 

inställning och invänta de instruktioner som Ansvarig bedömer behövs.  

3.4 Åtkomst till Personuppgifterna ska inom Biträdets organisation begränsas till 

sådana personer som behöver dem för att kunna utföra Tjänsterna och som är 

skyldiga att iaktta sekretess eller har en lagstadgad tystnadsplikt. Biträdet ska 

vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 

Personuppgifterna. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är 

lämplig med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för åtgärderna, samt 

med hänsyn till om det finns några särskilda risker med behandlingen och hur 

pass känsliga Personuppgifterna är. Sådana åtgärder innefattar 

(a) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, 

tillgänglighet och motståndskraft inom ramen för behandlingen; 

(b) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till 

Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident; 

(c) pseudonymisering och kryptering av Personuppgifterna när behandlingen 

kräver detta enligt tillämplig lag; 

(d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera 

effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska 

säkerställa behandlingens säkerhet, när detta krävs enligt tillämplig lag; 

(e) innehav och uppdatering av loggar över Personuppgifterna, upprättande 

och upprätthållande av en IT-säkerhetspolicy, upprätthållande av en säker 

IT-miljö, samt upprättande och upprätthållande av fysiska 

säkerhetsåtgärder och rutiner; och 

(f) säkerställande av rutiner för att omedelbart underrätta Ansvarig vid varje 

försök till eller fullbordad obehörig åtkomst till data som tillhandahållits av 

Ansvarig (inklusive förstörelse av eller ändring av Personuppgifterna). 

3.5 Biträdet åtar sig att i sin verksamhet vid var tid se till att berörd personal följer 

detta Biträdesavtal och de instruktioner som ges av Ansvarig samt att de hålls 

informerade om bestämmelserna i vid var tid gällande 

personuppgiftslagstiftning. 

3.6 Biträdet ska bistå Ansvarig genom lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder, i den mån det är möjligt och med tanke på behandlingens art, så att 

Ansvarig kan fullgöra sina skyldigheter att svara på förfrågningar från enskilda 

registrerade personer i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lag eller 

förordning. Biträdet ska i övrigt bistå Ansvarig med att fullfölja sina 

skyldigheter, med beaktande av typen av behandling och den information som 

Biträdet har att tillgå, avseende: 

(a) säkerhet i samband med behandlingen; 

(b) anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten; 

(c) information till den registrerade om en personuppgiftsincident; och 
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(d) konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd;  

i den mån skyldigheterna i (a)-(d) ovan föreskrivs enligt vid var tid gällande tillämplig 

lag eller förordning. Om annat inte skriftligen överenskommits, ska Biträdet ha 

rätt till skälig ersättning för det bistånd som Biträdet tillhandahåller Ansvarig 

enligt denna punkt 3.6.  

1.2 Om Ansvarig i strid med Dataskyddsförordningen inte informerar den 

registrerade om en personuppgiftsincident och tillsynsmyndigheten förelägger 

Biträdet att åtgärda bristen, ska Ansvarig ersätta Biträdets kostnader för att 

uppfylla tillsynsmyndighetens beslut.  

1.3 Biträdet åtar sig att föra skriftligt register över behandlingen av Personuppgifter 

med det innehåll som anges i artikel 30.2 i Dataskyddsförordningen. Registret 

ska tillhandahållas Ansvarig på begäran. 

1.4 Biträdet har rätt att anlita ett annat personuppgiftsbiträde (s.k. underbiträde) 

för behandling av Personuppgifterna. Biträdet är skyldig att informera Ansvarig 

om att Biträdet avser anlita eller byta ut ett underbiträde senast 10 arbetsdagar 

innan ett sådant anlitande eller byte sker. Invänder Ansvarig mot anlitandet av 

ett sådant underbiträde som Ansvarig fått information om av Biträdet enligt 

denna punkt 3.9, innan ett sådant anlitande har skett, får Biträdet inte anlita 

underbiträdet för behandling av Personuppgifterna, om Ansvarig hade befogad 

anledning för sin invändning. Med befogad anledning avses i denna punkt 

omständigheter på underbiträdets sida som i betydande utsträckning påverkar, 

eller sannolikt rikserar att påverka, skyddet för de registrerades personliga 

integritet, såsom att det nya underbiträdet inte uppfyller kraven i 

Dataskyddsförordningen, eller i annan tillämplig dataskyddslagstiftning, på 

personuppgiftsbiträden. Om Biträdet anlitar sådant underbiträde ska Biträdet 

säkerställa att det underbiträdet genom avtal åtar sig samma skyldigheter 

gällande dataskydd som följer av detta Biträdesavtal. Biträdet svarar fullt ut 

gentemot Ansvarig för underbiträdets sådana åtaganden. 

1.5 Biträdet har rätt att överföra Personuppgifterna till land utanför EU/EES. 

Biträdet åtar sig att endast överföra eller behandla uppgifter utanför EU/EES 

när sådan överföring eller behandling är laglig enligt artikel 45-47 i 

Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).  

1.6 Ansvarig har rätt till information om och rätt att kontrollera fullgörandet av 

Biträdets skyldigheter enligt Biträdesavtalet. Biträdet ska möjliggöra och bidra 

till granskningar av detta, inbegripet inspektioner, som genomförs av Ansvarig 

eller revisor som anlitats av Ansvarig.  Ifall Ansvarig önskar genomföra en 

inspektion ska Ansvarig informera Biträdet om detta i skälig tid i förväg och 

samtidigt specificera inspektionens innehåll och omfattning. Biträdet har rätt till 

ersättning för sina skäliga kostnader i samband med en sådan inspektion, eller 

annan granskning. Om inte annat har skriftligen överenskommits får inspektion 

endast göras om granskning enligt Dataskyddsförordningen inte kan fullgöras 

genom Biträdets tillhandahållande av information.  

1.7 En inspektion som följer av 3.11 förutsätter att Ansvarig, eller av Ansvarig utsedd 

revisor, har träffat nödvändiga sekretessåtaganden och följer Biträdets 

säkerhetsbestämmelser på platsen där inspektionen ska genomföras samt att 
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inspektionen genomförs utan att den riskerar att hindra Biträdets verksamhet 

eller skyddet av andra personuppgiftsansvarigas information. Information som 

samlas in som en del av en granskning, inbegripet inspektioner, ska raderas efter 

fullgjord granskning eller när den inte annars behövs för ändamålet med 

granskningen.  

1.8 Biträdet ska omedelbart informera Ansvarig om Biträdet anser att en instruktion 

strider mot vid var tid tillämplig lag, förordning eller motsvarande reglering. 

Biträdet ska vara beredd att följa av Datainspektionen fattade beslut om åtgärder 

för att uppfylla tillämplig lagstiftnings säkerhetskrav.  

1.9 Biträdet ska utan dröjsmål informera Ansvarig om eventuella kontakter med 

behörig tillsynsmyndighet som rör, eller kan vara av betydelse för, Biträdets 

behandling av Personuppgifter. Biträdet har inte rätt att företräda Ansvarig eller 

agera för dennes räkning gentemot tillsynsmyndigheten.  

1.10 Vid upphörande av Biträdets behandling av Personuppgifterna (t.ex. till följd av 

att Ansvarig ger instruktion om att behandlingen ska upphöra eller att 

Biträdesavtalet upphör att gälla enligt punkt 4.1 nedan) ska Biträdet återlämna 

all data som innehåller Personuppgifter som omfattas av detta Biträdesavtal och 

samtliga media som sådan data är lagrad på. Biträdet ska även radera befintliga 

kopior av all sådan data, t.ex. från backupsystem, såvida inte Biträdet har en 

rättslig skyldighet att behålla Personuppgifterna enligt unionsrätten eller 

nationell rätt inom EU. 

2. Övrigt 

2.1 Detta Biträdesavtal träder i kraft när det har undertecknats av behöriga 

företrädare för båda Parter. Biträdesavtalet upphör att gälla samtidigt som 

Avtalet, dock tidigast när Biträdet upphört med all behandling av 

Personuppgifterna.  

2.2 Biträdet har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller 

skyldigheter enligt detta Biträdesavtal utan Ansvarigs föregående skriftliga 

samtycke. 

2.3 Om tillämplig personuppgiftslagstiftning ändras under tiden för Biträdesavtalet 

eller om behörig tillsynsmyndighet utfärdar riktlinjer, beslut eller föreskrifter 

kring tillämpningen av tillämplig personuppgiftslagstiftning som föranleder att 

detta Biträdesavtal inte uppfyller de krav som ställs på 

personuppgiftsbiträdesavtal ska detta Biträdesavtal ändras för att tillgodose 

sådana nya eller tillkommande krav och/eller ändringar. En sådan ändring 

träder ikraft den dag som Ansvarig meddelar, dock tidigast fem (5) dagar efter 

översänt ändringsmeddelande till Biträdet. Biträdet har rätt till ersättning för 

sina skäliga kostnader som uppstår vid en sådan förändring av detta 

Biträdesavtal.  

2.4 Biträdet förbinder sig att under avtalstiden, samt tiden därefter, inte för tredje 

man avslöja Personuppgifterna. Personuppgifterna får endast lämnas ut till 

anställda hos Biträdet som behöver dem för att utföra sitt arbete, behörig 

tillsynsmyndighet, eller annars när skyldighet att lämna upp Personuppgifterna 

följer av lag. Det åligger Biträdet att tillse att anställda som kan antas komma i 
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kontakt med Personuppgifterna är bundna att hemlighålla dessa i samma 

utsträckning som Biträdet enligt detta Biträdesavtal.  

2.5 Oaktat vad som anges i punkt 4.4 ska Biträdet ha rätt att föra över 

Personuppgifterna till det laboratorium som Biträdet anlitat för att utföra 

analyser av de prover som Ansvarigs medlemmar lämnat. Ansvarig godkänner 

härmed sådana överföringar och ansvarar för att tillse att laglig grund för 

överföringen föreligger i enlighet med Dataskyddsförordningen, samt att 

medlemmarna fått den information om överföringen som 

Dataskyddsförordningen kräver.  

2.6 Detta Biträdesavtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 

____________________  

Detta Biträdesavtal har upprättats i två exemplar nedan senast angivna datum, varav 

Parterna tagit var sitt. 

 

Datum: Datum: 

[Personuppgiftsansvarig]  Tryggakliniken Företagshälsovård AB 

 

____________________________ 

 

______________________________ 

[namn] [namn] 
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Bilaga 1: Ansvarigs instruktioner 
Parterna är överens om att Tryggakliniken, och, där det är tillämpligt, det laboratorium 

som Tryggakliniken anlitat, ska utföra de dopingskontroller som parterna är överens om, 

på följande sätt; innehållandes de personuppgiftsbehandlingar och enligt övriga 

instruktioner som förtydligas nedan:  

1. Tryggakliniken utför dopingskontroll i den lokal och vid den tid som Ansvarig 

angett, av de medlemmar som Ansvarig bestämt. Vid en sådan kontroll lämnas 

prover av de aktuella medlemmarna. Medlemmarnas namn och adress antecknas, 

och provet ges ett unikt löpnummer som även det antecknas.  

 

2. Tryggakliniken skickar sedan provet, tillsammans med dess unika löpnummer, till 

det laboratorium som Tryggakliniken har anlitat för att utföra analysen av provet. 

Laboratoriet får aldrig tillgång till andra uppgifter hänförliga till de aktuella 

medlemmarna, utöver löpnummer och det lämnade provet.  

 

3. Laboratoriet analyserar sedan provet och testar efter sådana dopningsmedel som 

omfattas av lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, och, under 

förutsättningen att laboratoriet Tryggakliniken anlitat har möjlighet till det, 

sådana andra medel som Parterna skriftligen kommit överens om.  

 

4. Efter det att laboratoriet har analyserat provet skickar de provresultatet till 

Tryggakliniken via post. Tryggakliniken registerar, eller på annat sätt automatiskt 

behandlar aldrig de inkomna provresultaten, eller uppgifter om dess innehåll. 

 

5. Med hjälp av löpnumret skickar Tryggakliniken provresultatet till den aktuella 

medlemmens adress, tillsammans med instruktioner om vad medlemmen, enligt 

dennes avtal med Ansvarig, har att göra för att fortsättningsvis ha tillgång till 

Ansvarigs lokaler. Ett svarskuvert skickas tillsammans med provresultatet, som 

medlemmen kan använda för att posta tillbaka sitt svar.  

 

6. Inom en sådan tid som stadgas i avtalet mellan medlemmen och Ansvarig, postar 

medlemmen sitt svarskuvert till Tryggakliniken, antingen med provresultatet som 

SW37672714/56 



 

visar att medlemmen är fri från otillåtna medel, eller med medicinsk utredning 

och dokumentation som styrker att denne har ett behov av att använda de annars 

otillåtna medel som provresultatet visat eller att det av annan anledning varit 

tillåtet för medlemmen att använda de medel som provresultatet visat.  

 

7. Tryggakliniken avgör sedan utifrån det material Tryggakliniken fått av 

medlemmen om denne styrkt sin frihet från otillåtna medel eller ej, eller om 

medlemmen inte inom den tid som krävs enligt avtalet mellan medlemmen och 

Ansvarig, inkommit med handlingar som styrkt frihet från otillåtna medel. 

Tryggakliniken registerar, eller på annat sätt automatiskt behandlar aldrig de 

inkomna provresultaten eller annan inkommen medicinsk dokumentation.  

 

8. Styrker medlemmen sin frihet från otillåtna medel, raderar Tryggakliniken 

medlemmens uppgifter omedelbart. Kan medlemmen inte styrka sin frihet från 

otillåtna medel, genom att inkomma med positivt provresultat utan ytterligare 

medicinsk dokumentation som styrker att denne har behov av att använda de 

medel som provresultatet visar eller inte inkommer med dokumentation inom den 

angivna tiden, meddelar Tryggakliniken Ansvarig detta, varpå Tryggakliniken 

raderar samtliga uppgifter om medlemmen.  

 

Nedan anges och förtydligas de behandlingar som Ansvarig instruerar Biträdet att utföra i 

enlighet upplägget ovan. Senare instruktioner som hänvisar till Biträdesavtalet ersätter det 

som anges här.  

Kategorier av personer Medlemar vid Ansvarigs gym.  

Typ av Personuppgifter Namn, adress, provresultat, löpnummer, gymmedlemskap, 

anteckning om ej styrkt frihet från otillåtet bruk av 

dopningsmedel. 

Ändamål med 

behandlingen 

Personuppgifterna får endast behandlas för följande 

ändamål och endast för Ansvarigs räkning: 

Utförandet av kontroller av otillåtet bruk av 

dopningsmedel. 

Typ av behandlingar Införing, lagring, överföring, analys, och radering.  

Lagringsperiod Tryggakliniken ska radera samtliga uppgifter om 

medlemmen så snart som:  

- Medlemmen styrkt frihet från otillåtet bruk; 

- Tryggakliniken meddelat Ansvarig om att 

medlemmen inte styrkt frihet från otillåtet bruk; 

eller  

- Ansvarig instruerar Tryggakliniken att radera 

uppgifterna (vilket kan avse vissa Personuppgifter 

eller samtliga). 

Underbiträden Biträdet har för närvarande inga underbiträden.  
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