
EKSEMPEL på 

Avtale om tilgang til og bruk av persondata  

i ___________________________ (korps) 

 

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

kapittel 2. 

Mellom 

 

…………………………. 

Behandlingsansvarlig (Korpset) 

og 

 

 

…………………………. 

Databehandler 

 

 

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 

behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, 

utlevering eller kombinasjoner av disse. Tilgang til – og bruk av persondata følger normalt 

vervperioden med mindre annet er avtalt 

 

2. Formål 

Formålet med avtalen er å sikre at persondata behandles i samsvar med gjeldende lov om 

personvern, og dekker alle personopplysninger databehandler får tilgang til. 

Data skal kun brukes til det formål de er innsamlet til, all annen bruk er i strid med 

personvernloven. 

Persondata kan ikke utleveres til 3. part uten aktivt samtykke fra den/de dataene gjelder. 

 



3. Databehandlers plikter 

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som 

behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde.  

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som 

vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter 

avtalens opphør. 

 

4. Avtalens varighet 

Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av 

behandlingsansvarlig. 

 

5. Ved opphør 

Ved opphør av verv plikter databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger som er 

mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen.  

Databehandler forplikter seg til å slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, 

disketter, cd-er mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder 

også for eventuelle sikkerhetskopier. 

 

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

 

 

 

Sted og dato 

 

   Behandlingsansvarlig (korps)       Databehandler 

 

 

………………………..      ……………………… 

(underskrift)       (underskrift) 

 

 
 


