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Bilag B Underdatabehandlere 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den Dataansvarlige godkendt brugen af nedennævnte 
Underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den 
Dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en Underdatabehandler til en anden 
behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden Underdatabehandler til 
denne behandlingsaktivitet.  

Der udfyldes ét bilag pr. underdatabehandler. Hvis der er mere end en underdatabehandler, bruges den 

skabelon til bilag B, som findes sammen med databehandlerskabelonen. 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande 

(udfyldes, hvis relevant) 

Foretager Underdatabehandleren behandling af 
personoplysninger i et tredjeland?  

Hvis ja, angiv samtlige tredjelande 

Hvis ja, angiv overførselsgrundlaget (f.eks. en EU-
standardkontrakt eller Binding Corporate Rules) 

Virksomhedens fulde navn 

CVR-nummer (eller tilsvarende) 

Virksomhedens adresse (inkl. land) 

Øvrige adresser hvorfra der behandles 
personoplysninger (hvis relevant 

Kontaktperson hos Underdatabehandler 

Har Databehandleren en aftale med 
Underdatabehandleren, som opfylder kravene i 
Databehandleraftalen? 

Databehandling(er), som Underdatabehandler 
deltager i 

Kategorier af personoplysninger som 
Underdatabehandler behandler 

Lokalitet for databehandlingen 
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Hvis ja, angiv evt. supplerende organisatoriske eller 
tekniske sikkerhedsforanstaltninger(herunder 
kryptering samt opbevaring af krypteringsnøgle) 

Databehandleren fremsender aftaler med Underdatabehandler(e) og yderligere relevant dokumentation, 
f.eks. dokumentation på pre-audit jf. Artikel 28 (1) på anmodning fra den Dataansvarlige.
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