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Brain Corporation 
Tillæg til EULA-databeskyttelse 

 
Dette tillæg til EULA-databeskyttelse (“Tillægget”) er inkorporeret i og underlagt vilkårene og betingelserne i 
slutbrugerlicensaftalen (EULA) mellem dig (“Slutbrugeren”) og Brain Corporation (“Brain”) (“EULA”; 
samlet set refereres der heri til EULA og tillægget som “Aftalen”).  
 
1. Definerede betegnelser. Betegnelser med store bogstaver, der bruges i dette tillæg, og som ikke på anden 

måde er defineret heri, vil have samme betydning som angivet i EULA. 
 
a. “Associeret selskab” refererer til enhver forretningsenhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, er 

kontrolleret af eller er under fælles kontrol af den pågældende forretningsenhed. “Kontrol” i denne 
definition betyder direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over mere end 50 % af aktierne med 
stemmeret i den pågældende forretningsenhed. 

b. “BrainOS-aktiverede robotter” refererer til enhver robot med softwaren installeret og stillet til 
rådighed med et aktivt abonnement i henhold til EULA.  

c. “Slutbrugerpersonoplysninger” refererer til personoplysninger stillet til rådighed for Brain af 
slutbrugerens medarbejdere, leverandører eller andre udpegede repræsentanter, når de bruger software 
på BrainOS-aktiverede robotter. 

d. “Dataansvarlig” refererer til den forretningsenhed, der bestemmer formålene og midlerne til 
behandlingen af personoplysninger. 

e. “Registerlovgivning” refererer til gældende databeskyttelseslovgivning og lovgivning om beskyttelse 
af personoplysninger og bestemmelser for behandling af personoplysninger i enhver relevant 
jurisdiktion. 

f. “Registreret person” refererer til den identificerede eller identificerbare person, som 
slutbrugerpersonoplysningerne vedrører. 

g. “EØS” refererer til Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. 

h. “Europæisk registerlovgivning” refererer til gældende databeskyttelseslovgivning og lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger og bestemmelser i europæiske jurisdiktioner, herunder, for EØS-
territorier, Databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 og enhver efterfølgende lovgivning og 
tilhørende nationale implementeringer hertil (”GDPR”) og for Storbritannien, United Kingdom Data 
Protection Act 2018. 

i. “Ikke-europæisk registerlovgivning” refererer til gældende databeskyttelseslovgivning og lovgivning 
om beskyttelse af personoplysninger og bestemmelser uden for europæiske jurisdiktioner som beskrevet 
i appendiks IV.  

j. “Personoplysninger” refererer til personoplysninger underlagt gældende registerlovgivning. 

k. “Behandle, behandlet og behandling” refererer til enhver handling eller en kombination af handlinger, 
der udføres på slutbrugerpersonoplysninger eller på en kombination af slutbrugerpersonoplysninger, 
uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, 
strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, opslag, brug, offentliggørelse ved 
videregivelse, videresendelse eller anden tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, 
sletning eller ødelæggelse. 

l. “Sikkerhedshændelse”, i forbindelse med tjenesterne, refererer til: (i) tabet eller misbruget (på nogen 
måde) af slutbrugerpersonoplysninger; (ii) den utilsigtede, uautoriserede og/eller ulovlige videregivelse, 
behandling, ændring, korruption, salg, udlejning eller ødelæggelse af slutbrugerpersonoplysninger eller 
andet databrud med hensyn til slutbrugerpersonoplysninger; (iii) enhver kompromittering eller 
udnyttelse af en sårbarhed i slutbrugerpersonoplysninger i tjenesterne; eller (iv) enhver bekræftet 
eksponering eller udnyttelse af en sårbarhed i slutbrugerpersonoplysninger (som kan stamme fra en 
handling eller undladelse af handling), som ville resultere i nogen af hændelserne beskrevet i denne 
paragraf (1.k.i) eller (1.k.iii). 

m. “Tjenester” refererer til tjenester stillet til rådighed for slutbrugeren af Brain i henhold til EULA.  
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n. “Standardkontraktbestemmelser” eller “SKB” refererer til aftalen indgået af og mellem slutbrugeren 
og Brain, og vedhæftet hertil som appendiks V, i henhold til Europa-Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2021/914 af 4. juni 2021 om standardkontraktbestemmelser for 
overførsel af personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande, som ikke sikrer et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679.  

o. “Underordnet databehandler” refererer til enhver tredjepart, som Brain engagerer i 
overensstemmelse med appendiks III til dette tillæg for at udføre behandlingen. 

p. “Gyldighedsperiode” refererer til varigheden af det aktive abonnement i henhold til EULA.  

 
2. Databehandling.  

 
a. Parternes roller. Hvad angår behandlingen af slutbrugerpersonoplysninger i overensstemmelse med 

tjenesterne, anerkender parterne, at slutbrugeren er den dataansvarlige, og Brain er databehandleren.  
 
b. Brains behandling af personoplysninger. Brain og virksomhedens associerede selskaber vil behandle 

slutbrugerpersonoplysninger i overensstemmelse med slutbrugerens dokumenterede skriftlige 
anvisninger. Brain og slutbrugeren er enige om, at Brain og virksomhedens associerede selskaber vil 
behandle slutbrugerpersonoplysninger til de formål, i det tidsrum og andre oplysninger, der er angivet i 
appendiks I. 
 

c. Slutbrugerens forskriftsmæssige forpligtelser. Uden at begrænse de generelle vilkår i dette afsnit 2 
(Databehandling) garanterer slutbrugeren, at: 
 

i. slutbrugeren har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten og lovligheden af 
slutbrugerpersonoplysninger og de midler, hvorved slutbrugeren erhvervede 
slutbrugerpersonoplysninger;  
 

ii. slutbrugeren anerkender specifikt, at vedkommendes brug af tjenesterne ikke vil krænke 
rettighederne for nogen registreret person, der har fravalgt salg eller anden videregivelse af 
slutbrugerpersonoplysninger, i det omfang det er relevant i henhold til registerlovgivningen; og 
 

iii. slutbrugeren har taget og forpligter sig yderligere til, at vedkommende i løbet af 
gyldighedsperioden kan træffe alle nødvendige foranstaltninger (under hensyntagen til typen 
af de omstændigheder, hvorunder slutbrugerpersonoplysninger vil blive indsamlet) for at give 
berørte registrerede personer en nøjagtig, forståelig, kortfattet, iøjnefaldende og lettilgængelig 
beskrivelse af al behandling af slutbrugerpersonoplysninger udført i henhold til og i 
forbindelse med tillægget, som er tilstrækkelige til at opfylde standarderne og kravene i 
artikel 13/14 i GDPR.  

 
3. Datasikkerhed. 

 
a. Brains sikkerhedsforanstaltninger. Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, 

omkostningerne ved implementering og behandlingens type, omfang, kontekst og formål (som angivet 
i appendiks I) samt risikoen for varierende sandsynlighed og sværhedsgrad for fysiske personers 
rettigheder og borgerrettigheder, har Brain implementeret og vedligeholder tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger designet til at beskytte slutbrugerpersonoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig 
destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang til slutbrugerpersonoplysninger som 
yderligere beskrevet i appendiks II. Brain kan opdatere eller ændre virksomhedens sikkerhedsprogram 
fra tid til anden, forudsat at sådanne opdateringer og ændringer ikke væsentligt forringer den 
overordnede sikkerhed for slutbrugerpersonoplysninger.  
 

b. Brain-personales overholdelse af sikkerhedsforskrifter. Brain vil kun give adgang til 
slutbrugerpersonoplysninger til medarbejdere, leverandører og underordnede databehandlere, som har 
brug for sådan adgang til udførelse af deres arbejde og er underlagt relevante fortrolighedsaftaler. 
 

c. Brains assisterende sikkerhedsforanstaltninger. Under hensyntagen til typen af behandlingen af 
slutbrugerpersonoplysninger og de oplysninger, der er tilgængelige for Brain, vil Brain give 
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slutbrugeren rimelig assistance, der er nødvendig for, at slutbrugeren kan overholde sine forpligtelser 
med hensyn til slutbrugerpersonoplysninger i henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning, 
herunder artikel 32 til 34 (inklusive) i GDPR, ved: 
 

i. at sikre, at Brains underordnede databehandlere implementerer og vedligeholder 
sikkerhedsforanstaltningerne i overensstemmelse med afsnit 3(a) (Sikkerhedsforanstaltninger);  

 
ii. at overholde vilkårene i afsnit 4 (Sikkerhedshændelser); og 

  
iii. at give slutbrugeren adgang til materialerne i overensstemmelse med afsnit 5 (Revision) og 

aftalen, herunder dette tillæg.  
 

4. Sikkerhedshændelser. 
 

a. Brains forpligtelser. Brain vil underrette slutbrugeren via e-mail og/eller telefon om enhver faktisk 
sikkerhedshændelse uden unødig forsinkelse, når Brain er blevet opmærksom på det. Brain vil træffe 
rimelige foranstaltninger for at undersøge årsagen til en sådan sikkerhedshændelse, minimere 
slutbrugerskade og forhindre en gentagelse af sådan sikkerhedshændelse. Brain vil undersøge enhver 
sådan sikkerhedshændelse og træffe de nødvendige foranstaltninger for at eliminere eller begrænse de 
eksponeringer, der førte til en sådan sikkerhedshændelse i overensstemmelse med Brains 
sikkerhedsprogram og gældende lovgivning. Parterne er enige om i god tro at koordinere indholdet af 
relaterede offentlige erklæringer eller krævede indberetninger for de berørte registrerede personer 
og/eller indberetninger til de relevante databeskyttelsesmyndigheder. 

 
b. Slutbrugerens forpligtelser. Ud over at acceptere indholdet af relaterede offentlige erklæringer eller 

påkrævede indberetninger, er slutbrugeren eneansvarlig for at overholde den gældende 
hændelsesindberetningslovgivning for slutbrugeren, og opfylde eventuelle tredjepartsforpligtelser 
vedrørende indberetninger i forbindelse med enhver sikkerhedshændelse. Brains indberetning af eller 
reaktion på en sikkerhedshændelse vil fra Brains side ikke blive fortolket som en anerkendelse af fejl 
eller ansvar af nogen art med hensyn til sikkerhedshændelsen.  

 
Slutbrugeren accepterer, at slutbrugeren er eneansvarlig for sin brug af tjenesterne, uden at dette berører 
Brains forpligtelser i henhold til afsnit 4, (Sikkerhedshændelser), herunder: 

 
i. passende brug af tjenesterne for at garantere et sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen 

med hensyn til slutbrugerpersonoplysninger;  
 

ii. sikring af kontogodkendelsesoplysninger, systemer og enheder, som slutbrugeren bruger til at 
få adgang til tjenesterne;  

 
iii. sikring af slutbrugerens systemer og enheder, som Brain bruger til at stille tjenesterne til 

rådighed; og 
 

iv. sikkerhedskopiering af slutbrugerpersonoplysninger. 
 
5. Revision. Brain evaluerer, tester og overvåger effektiviteten af Brain-sikkerhedsprogrammet og justerer 

og/eller opdaterer Brain-sikkerhedsprogrammet baseret på resultaterne af en sådan evaluering, test og 
overvågning. Brain kan fra tid til anden foretage en vurdering af implementeringen og vedligeholdelsen af 
Brains program til beskyttelse af slutbrugerpersonoplysninger og virksomhedens relaterede overholdelse af 
registerlovgivningen (“Revisionsrapport”). Efter slutbrugerens rimelige anmodning vil Brain udlevere 
virksomhedens på det tidspunkt aktuelle revisionsrapport, dog forudsat, at slutbrugeren accepterer, at enhver 
sådan revisionsrapport indeholder fortrolige oplysninger tilhørende Brain. 

 
6. Lovpligtige oplysninger. Brain kan videregive slutbrugerpersonoplysninger og enhver anden information 

om slutbrugeren til embedsmænd, politifolk eller enkeltpersoner, hvis Brain baseret på rimelige skøn 
vurderer, at det er nødvendigt eller passende for at reagere på retsanmodninger, -krav og -ordrer , herunder 
stævning, dommerkendelse, administrativ kendelse eller voldgiftskendelse fra et udøvende eller 
administrativt organ, et regulerende organ eller en anden statslig myndighed, for at beskytte Brains eller 
tredjeparts sikkerhed, ejendom eller rettigheder for at forhindre eller stoppe ulovlige, uetiske eller juridisk 
ansvarspådragende handlinger, eller for at overholde gældende lovgivning. Medmindre andet er påkrævet 
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iht. gældende lov, vil Brain underrette slutbrugeren om eventuelle retsanmodninger, -krav og -ordrer, som 
Brain modtager, og som vedrører behandlingen af slutbrugerpersonoplysninger. 
 

7. Den registrerede persons rettigheder. 
 
a. Slutbrugerens ansvar for anmodninger. Hvis Brain modtager en anmodning fra en registreret person 

i relation til slutbrugerpersonoplysninger, vil Brain råde den registrerede person til at indsende sin 
anmodning til slutbrugeren, og slutbrugeren vil være ansvarlig for at besvare enhver sådan anmodning. 

 
b. Brains ansvar for anmodninger vedr. den registrerede person. Under hensyntagen til typen af 

behandlingen af slutbrugerpersonoplysninger, vil Brain kræve, at virksomhedens underordnede 
databehandlere yder slutbrugeren rimelig assistance efter behov, så slutbrugeren kan opfylde sin 
forpligtelse i henhold til gældende lovgivning til at svare på anmodninger fra registrerede personer, 
herunder, hvis det er relevant, slutbrugerens forpligtelse til at svare på anmodninger om udøvelse af en 
registreret persons rettigheder anført i kapitel III i GDPR. Slutbrugeren vil godtgøre Brain for enhver 
sådan assistance ud over at stille selvbetjeningsfunktioner til rådighed, der er inkluderet som en del af 
tjenesterne til Brains på det tidspunkt gældende priser for professionelle tjenester, som efter anmodning 
stilles til rådighed for slutbrugeren.  

 
8. Dataoverførsler til lande uden for EØS. Hvis lagring og/eller behandling af slutbrugerpersonoplysninger 

sker til lande inden for EØS, involverer overførsler af slutbrugerpersonoplysninger til lande uden for EØS 
eller Schweiz, og den europæiske databeskyttelseslovgivning gælder for overførsler af sådanne data, vil 
Brain og virksomhedens underordnede databehandlere foretage sådanne overførsler i overensstemmelse 
med standardkontraktbestemmelserne og efter anmodning stille oplysninger til rådighed for slutbrugeren 
om sådanne overførsler. 

 
9. Underordnede databehandlere. Slutbrugeren anerkender og accepterer, at Brain kan engagere 

underordnede databehandlere til at behandle slutbrugerpersonoplysninger på slutbrugerens vegne. En liste 
over godkendte underordnede databehandlere er angivet i appendiks III. Slutbrugeren accepterer, at alle 
sådanne godkendte underordnede databehandlere har tilladelse til at behandle slutbrugerpersonoplysninger 
i det omfang og til de formål, der er angivet heri. Brain vil vedligeholde en liste over underordnede 
databehandlere som beskrevet i appendiks III. Brain vil opdatere sit websted, så det afspejler nye 
underordnede databehandlere inden for ti (10) kalenderdage før en underordnet databehandler begynder at 
behandle slutbrugerpersonoplysninger. Slutbrugeren vil have ti (10) kalenderdage til med rimelighed at gøre 
indsigelse mod tilføjelsen af en ny underordnet databehandler. 

10. Opbevaring og destruktion af optegnelser. Brain vil opbevare optegnelser relateret til dets 
behandlingsaktiviteter, der udføres på vegne af slutbrugeren vedrørende slutbrugerpersonoplysninger i 
gyldighedsperioden som minimum. Ved opsigelse af denne aftale vil Brain slette alle 
slutbrugerpersonoplysninger, som virksomheden er i besiddelse af, dog forudsat, at Brain kan opbevare en 
kopi af sådanne slutbrugerpersonoplysninger i det omfang det er påkrævet iht. gældende lovgivning. 

11. Underretninger. Nedenstående underretninger, der skal videregives til slutbrugeren iht. gældende krav og 
tilladelser i denne aftale, kan videregives til slutbrugerens primære kontaktperson hos Brain. Nedenstående 
underretninger, der skal videregives til Brain iht. gældende krav og tilladelser i denne aftale, kan videregives 
ved at sende en e-mail til privacy@braincorp.com. Slutbrugeren er eneansvarlig for at sikre, at en sådan e-
mail-adresse er gyldig. 

12. Jurisdiktionsspecifikke vilkår. I det omfang Brain behandler slutbrugerpersonoplysninger, der stammer 
fra og er beskyttet af ikke-europæisk registerlovgivning, gælder vilkårene angivet i appendiks IV med 
hensyn til de relevante jurisdiktioner yderligere ud over vilkårene angivet heri. I tilfælde af en 
uoverensstemmelse mellem sådanne jurisdiktionsspecifikke vilkår og dette tillæg, vil sådanne 
jurisdiktionsspecifikke vilkår være gældende. 

13. Retsvirkning af disse vilkår. Medmindre andet er angivet heri, er vilkårene og betingelserne i dette tillæg, 
herunder appendikserne, en del af og inkorporeret i aftalen, og vilkårene og betingelserne i dette tillæg udgør 
hele eksklusivaftalen mellem parterne med hensyn til aftalens formål. I omfanget af enhver 
uoverensstemmelse mellem dette tillæg og vilkårene i EULA, vil dette tillæg være gældende.  
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Appendiks I – Behandling af oplysninger 

 

 

Formål Slutbrugerens udrulning i visse lokaler til BrainOS-aktiverede robotter i forbindelse 

med den generelle leverance af tjenesterne til slutbrugeren under og i 

overensstemmelse med aftalen. 

 

Behandlingens 

varighed 

Den overordnede varighed af Brains behandling af slutbrugerpersonoplysninger i 

henhold til aftalen udgør gyldighedsperioden plus perioden fra gyldighedsperiodens 

udløb til sletning af alle slutbrugerpersonoplysninger af Brain i overensstemmelse 

med aftalen. 

 

Behandlingens 

hyppighed 

På kontinuerlig basis 

Behandlingens 

omfang og formål  

Brain vil behandle sådanne slutbrugerpersonoplysninger til følgende formål:  

 

i. Behandling for at understøtte tjenesterne, herunder leverance, 

support og vedligeholdelse af tjenesterne, herunder anden 

behandling som angivet i EULA.  

 

ii. Behandling for at overholde slutbrugerens anvisninger, der er i 

overensstemmelse med aftalen, herunder, uden begrænsning, 

kommunikation med slutbrugeren, håndtering af 

kundeservicehenvendelser og -anmodninger samt generel 

understøttelse af forretningsforbindelsen mellem Brain og 

slutbrugeren. 

 

iii. Behandling som angivet i og/eller påkrævet iht. EULA.  

 

iv. Oprettelse og udtræk af anonymiserede og/eller aggregerede data 

relateret til brugen af tjenesterne, som ikke identificerer 

slutbrugeren eller nogen fysisk person, samt brug, offentliggørelse 

eller deling af sådanne data med tredjeparter for at forbedre Brains 

produkter og tjenester. 

  

Datakategorier og 

registrerede personer 

Datakategorier omfatter kontaktoplysningerne for slutbrugerens medarbejdere, 

leverandører eller andre udpegede repræsentanter, der bruger tjenesterne, som kan 

omfatte fornavn, efternavn, brugernavn, adgangskode og mobiltelefonnummer. 

 

Registrerede personer omfatter slutbrugerens medarbejdere, leverandører eller 

andre udpegede repræsentanter, som har adgang til tjenesterne. 

 

Der er ikke tale om følsomme oplysninger. 

 

Tidsrum for 

opbevaring af data 

Slutbrugerpersonoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt eller passende 

i lyset af formålet med aftalen og underlagt gældende lovgivning, beslutninger og 

retningslinjer fra regeludstedende myndigheder. 

 

Overførsler til 

underordnede 

databehandlere 

Se appendiks III for oplysninger om overførsler til underordnede databehandlere. 
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Appendiks II – Sikkerhedsforanstaltninger 

 

Brains sikkerhedsforanstaltninger omfatter passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger, 

standarder, krav, specifikationer eller forpligtelser designet til at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende i 

forhold til de risici, som behandlingen udgør, og typen af de personoplysninger, der skal beskyttes, under 

hensyntagen til kendte omstændigheder; omkostninger ved implementering; behandlingens type, omfang, 

kontekst og formål; og risikoen for varierende sandsynlighed og sværhedsgrad for fysiske personers rettigheder 

og friheder. Yderligere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger implementeret af dataimportøren 

er som beskrevet i tillægget. 
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Appendiks III – Godkendte underordnede databehandlere 

 

Slutbrugeren kan finde en liste over underordnede databehandlere, der er godkendt af Brain, på: 

https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/. 

 

 

 

  

https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/
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Appendiks IV – Jurisdiktionsspecifikke vilkår 

Californien:  

(1) Følgende yderligere vilkår gælder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger for 

indbyggere i Californien: 

a. Hver af parterne vil overholde California Consumer Privacy Act (“CCPA”) som ændret iht. 

California Privacy Rights Act (“CPRA”) (samlet set, “California Privacy Law”) 

b. I det omfang, Brain modtager slutbrugerpersonoplysninger (med henblik på dette appendiks, 

personoplysninger i henhold til California Privacy Law) fra enhver “forbruger” (i henhold til 

California Privacy Law) til behandling (i henhold til California Privacy Law) Brain vil på vegne 

af slutbrugeren i henhold til aftalen: 

i. være en “tjenesteudbyder” for slutbrugeren i henhold til California Privacy Law; 

 

ii. ikke opbevare, bruge eller videregive personoplysninger til andre formål end til det 

specifikke formål med tjenesterne eller som på anden måde tilladt i henhold til 

California Privacy Law, herunder til ethvert “forretningsformål” (i henhold til 

California Privacy Law); 

 

iii. bekræfte, at enhver autoriseret underleverandør eller tredjepart, som tjenesteudbyderen 

videregiver eller giver adgang til Brains personoplysninger, er underlagt de samme 

forpligtelser; 

 

iv. ikke opbevare, bruge eller videregive personoplysninger til et “kommercielt formål” (i 

henhold til California Privacy Law) ud over at stille tjenesterne til rådighed; 

 

v. ikke behandle personoplysninger til egne eller nogen anden tredjeparts formål. For at 

undgå tvivlsspørgsmål må tjenesteudbyderen ikke “sælge” eller “dele” 

personoplysninger, da disse vilkår er defineret i California Privacy Law. 

Tjenesteudbyderen vil ikke foretage sig nogen handling, der ville få tjenesteudbyderen 

til at ophøre med at være en “tjenesteudbyder” i henhold til California Privacy Law 

med hensyn til personoplysninger og bekræfter, at den forstår begrænsningerne under 

de gældende aftaler og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. 

Eventuelle forpligtelser, der kræves af en tjenesteudbyder for at opfylde og opretholde 

status som tjenesteudbyder i henhold til California Privacy Law eller anden gældende 

lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, nu eller herefter, anses for at være 

inkorporeret ved henvisning som udtrykkelige forpligtelser for tjenesteudbyderen 

herunder;  

 

vi. ved tjenesternes ophør vil tjenesteudbyderen, efter dit skøn, slette alle 

personoplysninger, der behandles på dine vegne, og bekræfte sletningen eller returnere 

alle personoplysninger, der behandles på dine vegne, til dig og slette eksisterende 

kopier; 

 

vii. samarbejde med og hjælpe dig med at håndtere egen overholdelse af California Privacy 

Law, som fastsat i de gældende aftaler, herunder, men ikke begrænset til, stille 

anmodede personoplysninger til rådighed som svar på forbrugeranmodninger samt 

rettelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af følsomme 

personoplysninger i henhold til California Privacy Law, som svar på sådanne 

anmodninger; 
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viii. udstede rettigheder til at træffe rimelige og passende foranstaltninger, herunder 

rimelige vurderinger, for at hjælpe med at sikre, at tjenesteudbyderen bruger de 

overførte personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med Brains 

forpligtelser i henhold til California Privacy Law. Tjenesteudbyderen skal straks 

underrette dig, hvis den beslutter, at den ikke længere kan overholde kravene i henhold 

til California Privacy Law;  

 

ix. overholde og stille det samme niveau af beskyttelse af personoplysninger til rådighed, 

som påkrævet i henhold til California Privacy Law, i det omfang det er relevant for 

tjenesteudbyderens behandling af dine personoplysninger. Ydermere vil 

tjenesteudbyderen også håndhæve kravene i henhold til California Privacy Law, i det 

omfang det er relevant, for alle underleverandører, der behandler personoplysninger; 

og 

 

x. omgående (og under alle omstændigheder op til syv dage efter modtagelsen) overholde 

slutbrugerens skriftlige anvisninger i forbindelse med at svare på en enkeltpersons 

anmodning om at udøve vedkommendes rettigheder med hensyn til beskyttelse af 

personoplysninger. 

(2) Hvis Brain autoriserer en underleverandør, tjenesteudbyder eller tredjepart til at behandle 

slutbrugerpersonoplysninger, skal Brain indgå kontraktlige bestemmelser, således at en sådan 

underleverandør, tjenesteudbyder eller tredjepart er en “tjenesteudbyder” i henhold til CCPA og 

ikke en “tredjepart” i henhold til California Privacy Law. 

Canada: 

(1) Følgende yderligere vilkår gælder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger for 

canadiske indbyggere: 

 

a. I det omfang en underordnet databehandler behandler slutbrugerpersonoplysninger associeret 

med canadiske indbyggere, er en sådan underordnet databehandler en tredjepart i henhold til 

lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter, med hvem Brain 

har indgået en skriftlig kontrakt, der generelt giver en tilsvarende beskyttelse, som beskrevet i 

dette tillæg. Ydermere foretager Brain passende baggrundskontrol af enhver sådan underordnet 

databehandler. 
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Appendiks V – Standardkontraktbestemmelser 

 

STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER 

 

Iagttagelse af Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/914 af 4. juni 2021 om 

standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande, som 

ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/679 

 

Slutbruger (i henhold til EULA) 

 

Den dataeksporterende organisation identificeret i tabellen ovenfor (“Dataeksportør”) 

 

- og – 

 

Brain Corporation 

 

(“Dataimportør”) 

hver en “part”; samlet set “parterne”, 

 

ER ENIGE OM kontraktbestemmelserne for overførsel af personoplysninger til tredjelande fra en dataansvarlig 

i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til en databehandler i USA i henhold til Europa-

Kommissionens gennemførelsesforordning af 4. juni 2021 om standardkontraktbestemmelser for overførslen af 

personoplysninger til databehandlere, der er etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 (bestemmelserne) med henblik på at indføre tilstrækkelige garantier med hensyn til 

beskyttelse af personoplysninger og grundlæggende rettigheder og friheder for enkeltpersoner for 

dataeksportørens overførsel til dataimportøren af de personoplysninger, der er angivet i appendiks I. 

Bestemmelserne er vedhæftet heri med henvisning til tilvalgene og tilvalgte moduler som følger: 

• Alle afsnit: Modul 2 

• Afsnit II, art. 9(a): TILVALG 2, generel skriftlig bemyndigelse til underordnet behandling. 

• Afsnit II, art. 11(a): TILVALG IKKE INKLUDERET 

• Afsnit IV, art. 17: TILVALG 1, dataeksportørens placering. 

• Afsnit IV, art. 18: jurisdiktion associeret med dataeksportør.  

Bilag I, II, III og IV er vedhæftet bestemmelserne hertil. 
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BILAG I TIL APPENDIKS V 

A. LISTE OVER PARTER 

Dataeksportør(er): Slutbruger, dataansvarlig (i henhold til EULA) 

Dataimportør(er): Brain Corporation, databehandler 

B. BESKRIVELSE AF OVERFØRSLEN 

 

Parterne er enige om, at oplysningerne om Brains behandlingsaktiviteter er angivet i appendiks I til tillægget.  

 

 

 

 

 

BILAG II TIL APPENDIKS V 

 

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER, HERUNDER TEKNISKE OG 

ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER TIL AT GARANTERE SIKKERHEDEN FOR 

OPBEVARING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. 

 

Parterne er enige om, at de tekniske og organisatoriske foranstaltninger er angivet i appendiks II til tillægget. 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG III TIL APPENDIKS V 

 

LISTE OVER UNDERORDNEDE DATABEHANDLERE 

 

Parterne er enige om, at listen over godkendte underordnede databehandlere er angivet i appendiks III til 

tillægget. 
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BILAG IV TIL APPENDIKS V 

 

Parterne er enige om, at standardkontraktbestemmelserne er en passende beskyttelse til at garantere et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for slutbrugerpersonoplysninger, der overføres fra EØS. Databehandleren har 

dokumenteret en overførselskonsekvensvurdering, der understøtter denne afgørelse, som er tilgængelig for den 

dataansvarlige efter skriftlig anmodning. 


