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Brain Corporation 
EULA-databeskyttelsestillegg 

 
Dette EULA-databeskyttelsestillegget («Tillegget») er innarbeidet i og underlagt vilkårene og betingelsene i 
Sluttbrukerlisensavtalen mellom deg («Sluttbrukeren») og Brain Corporation («Brain») («EULA»; EULA 
sammen med Tillegget skal heri kalles «Avtalen»).  
 
1. Definerte begrep. Begrep med stor bokstav, som anvendes i dette Tillegget som ikke er definert på annen 

måte heri, har samme betydning som i EULA. 
 
a. «Tilknyttet selskap» betyr enhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrollert av eller er 

under felles kontroll med den gjeldende enheten. «Kontroll», i denne definisjonen, betyr direkte eller 
indirekte eierskap av eller kontroll med mer enn 50 % av den gjeldende virksomhets stemmeandel. 

b. «BrainOS-aktiverte roboter» betyr enhver robot som inneholder Programvaren og leveres under et 
aktivt abonnement i henhold til EULA.  

c. «Sluttbruker Personopplysninger» betyr Personopplysningene Sluttbrukerens ansatte, kontraktører 
eller andre utpekte agenter gir Brain når de anvender programvare til BrainOS-aktiverte roboter. 

d. «Dataansvarlig» betyr enheten som bestemmer formålene med og midlene til Behandlingen av 
Personopplysninger. 

e. «Databeskyttelseslovgivning» betyr lovgivning om databeskyttelse og personvern og forskrifter som 
gjelder behandling av Personopplysninger i enhver relevant jurisdiksjon. 

f. «Registrert person» betyr den identifiserte eller identifiserbare personen som Sluttbruker 
Personopplysninger vedrører. 

g. «EØS» betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 

h. «Europeisk databeskyttelseslovgivning» betyr all gjeldende lovgivning vedrørende databeskyttelse 
og personvern og forskrifter i europeiske jurisdiksjoner, herunder for EØS-områder, 
Personvernforordningen (EU) 2016/679 og enhver etterfølgende lovgivning samt tilhørende nasjonale 
implementeringer herav («GDPR») og for Storbritannia, den britiske datavernloven fra 2018. 

i. «Ikke-europeiske databeskyttelseslovgivning» er alle gjeldende lover og bestemmelser om 
databeskyttelse og personvern utenfor europeiske jurisdiksjoner som beskrevet i Bilag IV.  

j. «Personopplysninger» betyr personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning vedrørende 
databeskyttelse. 

k. «Behandle, Behandlet og Behandling» betyr enhver aktivitet eller samling av aktiviteter som utføres 
på Sluttbrukerens Personopplysninger eller en samling av Sluttbrukerens Personopplysninger, med 
eller uten bruk av automatisk behandling, slik som innsamling, registrering, organisering, 
strukturering, oppbevaring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, videreformidling 
via overføring, disseminasjon eller annen form for formidling, sammenstilling eller samkjøring, 
begrensning, sletting eller tilintetgjørelse. 

l. «Sikkerhetshendelse» betyr, i forbindelse med Tjenestene: (i) tap eller misbruk (uansett hvordan) av 
Sluttbrukerens Personopplysninger; (ii) utilsiktet, uautorisert og/eller ulovlig formidling, Behandling, 
endring, korrupsjon, salg, utleie eller ødeleggelse av Sluttbrukerens Personopplysninger eller andre 
sikkerhetsbrudd som vedrører Sluttbrukerens Personopplysninger; (iii) ethvert kompromittering eller 
utnyttelse av en sårbarhet som vedrører Sluttbrukerens Personopplysninger i forbindelse med 
Tjenestene; eller (iv) enhver bekreftet eksponering eller utnyttelse av en sårbarhet i forbindelse med 
Sluttbrukerens Personopplysninger (som kan stamme fra en handling eller unnlatelse) som vil 
resultere i en av hendelsene beskrevet i denne bestemmelsen (1.k.i) eller (1) .k.iii). 

m. «Tjenester» betyr tjenester levert av Brain til Sluttbrukeren i henhold til EULA.  

n. «Standardkontraktbestemmelser» eller «SCC» betyr avtalen utført av og mellom Sluttbrukeren og 
Brain, og som er vedlagt som bilag V, i henhold til EU-kommisjonens implementeringsbeslutning 
(EU) 2021/914 av 4. juni 2021 om Standardkontraktsbestemmelser for overføring av 



v2023_0123  2 

personopplysninger til databehandlere etablert i tredjeland som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av 
databeskyttelse i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. 

o. «Underdatabehandler» betyr enhver tredjepart som Brain benytter i overensstemmelse med Bilag III 
til dette Tillegget for å utføre Behandlingen. 

p. «Periode» betyr varigheten av det aktive abonnementet under EULA.  

 
2. Behandling av data.  

 
a. Partenes roller. Partene erkjenner at med hensyn til Behandling av Sluttbrukerens Personopplysninger i 

forbindelse med Tjenestene, er Sluttbrukeren Dataansvarlig og Brain er databehandleren. 
 
b. Brains Behandling av Personopplysninger. Brain og dets tilknyttede selskaper skal behandle 

Sluttbrukerens Personopplysninger i samsvar med Sluttbrukerens dokumenterte skriftlige instruksjoner. 
Brain og Sluttbrukeren er enige om at Brain og dets tilknyttede selskaper skal behandle Sluttbrukerens 
Personopplysninger til de formålene og i den varigheten og andre detaljer som er angitt i Bilag I. 

 
c. Sluttbrukerens forpliktelser. Uten å begrense den generelle karakteren til dette, avsnitt 2 

(Behandling av data), garanterer Sluttbrukeren at: 
 

i. Sluttbrukeren har fullt ansvar for nøyaktigheten, kvaliteten og lovligheten til Sluttbrukerens 
Personopplysninger og måten Sluttbrukeren skaffet Sluttbrukerens Personopplysninger på;  
 

ii. Sluttbrukeren erkjenner spesifikt at sin bruk av Tjenestene ikke vil krenke rettighetene  
til noen Registrert Person som har meldt seg ut fra salg eller annen form for  
formidling av Sluttbrukerens Personopplysninger, i den grad det gjelder under 
Databeskyttelseslovgivningen; og 
 

iii. Sluttbrukeren har tatt og forplikter seg videre til, i hele Perioden, å ta alle nødvendige skritt 
(under hensyntaken til karakteren til omstendighetene der Sluttbrukerens Personopplysninger 
vil bli samlet inn) for å gi berørte Registrerte Personer en nøyaktig, forståelig, kortfattet, tydelig 
og lett tilgjengelig beskrivelse av all behandling av Sluttbrukerens Personopplysninger utført 
under og i forbindelse med Tillegget, som er tilstrekkelige til å oppfylle standardene og kravene 
til artikkel 13/14 i GDPR. 

 
3. Datasikkerhet.  

 
a. Brains Sikkerhetstiltak. Tatt i betraktning teknikkens stand, kostnadene ved implementering og 

karakteren, omfanget, sammenhengen og formålene med behandlingen (som angitt i Bilag I) samt 
risikoen av varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for rettighetene og frihetene til fysiske 
personer, har Brain implementert og vedlikeholder tekniske og organisatoriske tiltak utformet for å 
beskytte Sluttbrukerens Personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, 
uautorisert formidling eller tilgang til Sluttbrukerens Personopplysninger som nærmere beskrevet i 
Bilag II. Brain kan oppdatere eller modifisere sitt sikkerhetsprogram fra tid til annen, forutsatt at slike 
oppdateringer og modifikasjoner ikke i vesentlig grad reduserer den helhetlige sikkerheten til 
Sluttbrukerens Personopplysninger.  

 
b. Brain personalets overholdelse av sikkerhetsbestemmelser. Brain vil kun gi tilgang til Sluttbrukerens 

Personopplysninger til ansatte, kontraktører og Underdatabehandlere når tilgang er nødvendig for at de 
skal utføre deres arbeid og såfremt de er underlagt passende konfidensialitetsordninger. 

 
c. Brains sikkerhetsassistanse. Under hensyntagen til karakteren til behandlingen av Sluttbrukerens 

Personopplysninger og informasjonen som er tilgjengelig for Brain, vil Brain yte Sluttbrukeren 
rimelig assistanse nødvendig for at Sluttbrukeren skal kunne overholde sine forpliktelser med hensyn 
til Sluttbrukerens Personopplysninger under europeiske databeskyttelseslovgivningen, herunder 
artikkel 32 til 34 (inkludert) i GDPR, ved å: 
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i. sikre at Brains Underdatabehandlere implementerer og vedlikeholder sikkerhetstiltakene i 
samsvar med avsnitt 3(a) (Sikkerhetstiltak);  

 
ii. overholde vilkårene i avsnitt 4 (Sikkerhetshendelser); og 

  
iii. gi Sluttbrukeren materialet i samsvar med avsnitt 5 (Revisjon) og Avtalen, herunder dette 

Tillegget.  
 

4. Sikkerhetshendelser.  
 

a. Brains forpliktelser. Brain skal varsle Sluttbrukeren via e-post og/eller telefon om enhver faktisk 
Sikkerhetshendelse uten unødig forsinkelse etter at Brain har fått kjennskap til den. Brain skal ta 
rimelige skritt for å undersøke årsaken til en slik Sikkerhetshendelse, minimere skade på Sluttbrukeren 
og forhindre en gjentakelse av en slik Sikkerhetshendelse. Brain vil undersøke enhver slik 
Sikkerhetshendelse og ta nødvendige skritt for å eliminere eller begrense eksponeringen som førte til 
en slik Sikkerhetshendelse, i samsvar med Brains sikkerhetsprogram og gjeldende lovgivning. Partene 
er enige om å koordinere i god tro om å utvikle innholdet til alle relaterte offentlige meddelelser eller 
eventuelle nødvendige meddelelser til de berørte Registrerte Personene og/eller meddelelser til 
relevante databeskyttelsesmyndigheter. 

 
b. Sluttbrukerens forpliktelser. Bortsett fra å bli enige om innholdet i eventuelle offentlige eller 

påkrevde meddelelser, er Sluttbrukeren alene ansvarlig for å overholde lovgivning om 
hendelsesmeddelelser som gjelder for Sluttbrukeren og oppfylle eventuelle forpliktelser for 
meddelelse til tredjeparter knyttet til eventuell(e) Sikkerhetshendelse(r). Brains meddelelse om eller 
respons til en Sikkerhetshendelse kan ikke fortolkes som en annerkjennelse av feil eller påtakelse av 
ansvar fra Brains side i forbindelse med Sikkerhetshendelsen.  

 
Sluttbrukeren er enig i, uten at det berører Brains forpliktelser i henhold til avsnitt 4, 
(Sikkerhetshendelser) at Sluttbrukeren alene er ansvarlig for sin bruk av Tjenestene, herunder: 

 
i. å bruke Tjenestene på en måte som sikrer et passende sikkerhetsnivå i forhold til risikoen 

forbundet med til Sluttbrukerens Personopplysninger;  
 

ii. sikring av kontoautentiseringsopplysninger, systemer og enheter som Sluttbrukeren bruker til 
å få tilgang til Tjenestene;  

 
iii. sikring av Sluttbrukerens systemer og enheter, som Brain bruker til å levere Tjenestene; og 

 
iv. sikkerhetskopiering av Sluttbrukerens Personopplysninger. 

 
5. Revisjoner. Brain evaluerer, tester og overvåker effektiviteten til Brain-sikkerhetsprogrammet og justerer 

og/eller oppdaterer Brain-sikkerhetsprogrammet hvis rimelig begrunnet av resultatene av slik evaluering, 
testing og overvåking. Brain kan fra tid til annen foreta en vurdering av implementeringen og 
vedlikeholdet av Brains Beskyttelsesprogram for Sluttbrukerens Personopplysninger og dets relaterte 
overholdelse av Databeskyttelseslovgivning («Revisjonsrapport»). Ved rimelig anmodning fra 
Sluttbrukeren skal Brain levere sin gjeldende Revisjonsrapport; forutsatt dog at Sluttbrukeren aksepterer at 
en slik Revisjonsrapport er Fortrolig Informasjon som tilhører Brain. 
 

6. Lovpliktige opplysninger. Brain kan videreformidle Sluttbrukerens Personopplysninger og all annen 
informasjon om Sluttbrukeren til myndigheter eller politimyndigheter eller private parter, hvis Brain etter 
rimelig skjønn mener, at det er nødvendig eller hensiktsmessig for å reagere på juridiske forespørsler, krav 
og ordre, herunder stevning, rettslige, administrative eller voldgiftskjennelse fra et utøvende eller 
administrativt organ, tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, for å beskytte sikkerheten, 
eiendommen eller rettighetene til Brain eller til en tredjepart, for å forhindre eller stoppe ulovlige, uetiske 
eller juridisk straffbare aktiviteter, eller for å overholde gjeldende lovgivning. Med mindre annet kreves av 
gjeldende lovgivning, vil Brain meddele Sluttbrukeren om eventuelle juridiske forespørsler, krav og ordre 
som Brain mottar, og som er relatert til behandlingen av Sluttbrukerens Personopplysninger. 
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7. Den Registrerte Personens rettigheter. 

 

a. Sluttbrukerens ansvar for forespørsler. Hvis Brain mottar en forespørsel fra en Registrert Person 
som vedrører Sluttbrukerens Personopplysninger, vil Brain be den Registrerte Personen om å sende 
sin forespørsel til Sluttbrukeren, og Sluttbrukeren vil være ansvarlig for å svare på en slik forespørsel. 

 
b. Brains bistand til besvarelse av den Registrerte Personens forespørsler. Tatt i betraktning 

karakteren av behandlingen av Sluttbrukerens Personopplysninger, vil Brain kreve at sine 
Underdatabehandlere gir Sluttbrukeren rimelig assistanse som er nødvendig for at Sluttbrukeren skal 
være i stand til å oppfylle sin forpliktelse i henhold til gjeldende lovgivning til å svare på forespørsler 
fra den Registrerte Personen, inklusiv hvis aktuelt, Sluttbrukerens forpliktelse til å svare på 
forespørsler om å utøve en Registrert Persons rettigheter som angitt i kapittel III i GDPR. 
Sluttbrukeren skal refundere Brain for enhver slik assistanse, som går utover å tilby 
selvbetjeningsfunksjoner omfattet av Tjenestene, til Brains til enhver tid gjeldende takster for 
profesjonelle tjenester, som skal gjøres tilgjengelig for Sluttbrukeren etter anmodning.  

 
8. Overføring av data ut av EØS. Hvis oppbevaringen og/eller behandlingen av Sluttbrukerens 

Personopplysninger som skjer innenfor EØS, omfatter overføringer av Sluttbrukerens Personopplysninger 
ut av EØS eller Sveits, og den Europeiske databeskyttelseslovgivningen gjelder for slike overføringer, vil 
Brain og dets Underdatabehandlere foreta slike overføringer i samsvar med SCC-ene og vil på anmodning 
stille opplysninger til rådighet for Sluttbrukeren om slike overføringer. 

 
9. Underdatabehandlere. Sluttbrukeren erkjenner og godtar at Brain kan engasjere Underdatabehandlere til 

å behandle Sluttbrukerens Personopplysninger på vegne av Sluttbrukeren. En liste over godkjente 
Underdatabehandlere er angitt i Bilag III. Sluttbrukeren godtar at alle slike godkjente Underdatabehandlere 
har tillatelse til å Behandle Sluttbrukerens Personopplysninger til de formål, som er angitt heri. Brain vil 
føre en liste over Underdatabehandlere som beskrevet i Bilag III. Brain vil sitt nettsted med nye 
Underdatabehandlere innen ti (10) kalenderdager før en Underdatabehandler begynner å behandle 
Sluttbrukerens Personopplysninger. Sluttbrukeren har ti (10) kalenderdager til å gjøre rimelige innsigelser 
mot tillegget av en ny Underdatabehandler. 

10. Oppbevaring og ødeleggelse av registreringer. Brain skal opprettholde registre vedrørende sine 
Behandlingsaktiviteter utført på vegne av Sluttbrukeren knyttet til Sluttbrukeren i minst hele Perioden. 
Ved oppsigelse av denne Avtalen skal Brain slette alle Sluttbrukerens Personopplysninger, som Brain er i 
sin besittelse av, forutsatt imidlertid at Brain kan beholde en kopi av slike Personopplysninger i den grad 
det kreves av gjeldende lovgivning. 

11. Meddelelser. Meddelelser som kreves eller som er tillatt å gi til Sluttbrukeren herunder, kan gis til 
Sluttbrukerens primære kontaktpunkt med Brain. Meddelelser som kreves eller tillates gitt til Brain 
herunder, kan gis ved å sende en e-post til privacy@braincorp.com. Sluttbrukeren er alene ansvarlig for å 
sikre at e-postadressen er gyldig. 

12. Særlige vilkår for jurisdiksjon. I det omfang Brain Behandler Sluttbrukerens Personopplysninger, som 
stammer fra og er beskyttet av Ikke-europeisk databeskyttelseslovgivning, gjelder de vilkårene som er 
spesifisert i Bilag IV med hensyn til de gjeldende jurisdiksjonene, i tillegg til vilkårene som er fastsatt heri. 
Ved en eventuell konflikt mellom slike jurisdiksjonsspesifikke vilkår og dette Tillegget, skal slike 
jurisdiksjonsspesifikke vilkår gjelde. 

13. Virkningen av disse vilkårene. Med mindre annet er angitt heri, er vilkårene og betingelsene i dette Tillegget, 
herunder Bilagene, en del av og innarbeidet i Avtalen, og vilkårene og betingelsene i dette Tillegget utgjør den 
samlede og eksklusive avtalen mellom Partene med hensyn til emnet. I tilfellet det oppstår konflikt eller 
uoverensstemmelse mellom dette Tillegget og vilkårene i EULA, gjelder dette Tillegget. 
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Bilag I – Detaljer om Behandlingen 

 

 

Emne Sluttbrukerens anvendelse av BrainOS-aktiverte roboter i visse lokaler i 

forbindelse med den generelle leveringen av Tjenestene til Sluttbrukeren i henhold 

til og i overensstemmelse med Avtalen. 

 

Behandlingens 

varighet 

Den samlede varigheten av Brains behandling av Sluttbrukerens Personopplysninger 

i henhold til Avtalen er Perioden pluss tiden fra utløpet av Perioden til Brain sletter 

alle Sluttbrukerens Personopplysninger i overensstemmelse med Avtalen. 

 

Frekvensen av 

behandlingen 

På kontinuerlig basis 

Karakteren og 

formålet med 

Behandlingen  

Brain vil behandle slike Sluttbrukerens Personopplysninger til følgende formål:  

 

i. Behandling i forbindelse med Tjenestene, herunder levering, 

støtte og vedlikehold av Tjenestene, samt annen behandling som 

angitt i EULA.  

 

ii. Behandling for å overholde Sluttbrukerens instruksjoner, som er i 

overensstemmelse med Avtalen, herunder, uten begrensning, 

kommunikasjon med Sluttbrukeren, håndtering av støttemeldinger 

og -forespørsler, og generell støtte til forretningsforholdet mellom 

Brain og Sluttbrukeren. 

 

iii. Behandling som er fastsatt i og/eller krevet av EULA.  

 

iv. Opprettelse og utledning av anonymiserte og/eller aggregerte 

data i forbindelse med bruken av Tjenestene som ikke 

identifiserer Sluttbrukeren eller noen fysisk person, og bruk, 

offentliggjøring eller deling av slike data med tredjeparter for å 

forbedre Brains produkter og tjenester. 
  

Kategorier av 

Opplysninger og 

Registrerte personer  

Kategoriene av opplysninger omfatter kontaktopplysningene til Sluttbrukerens 

ansatte, kontraktører eller andre utpekte agenter, som bruker Tjenestene, herunder 

fornavn, etternavn, brukernavn, passord og mobiltelefonnummer. 

 

De Registrerte er Sluttbrukerens ansatte, kontraktører eller andre utpekte agenter, 

som har tilgang til Tjenestene. 

 

Dette gjelder ikke noen form for sensitive data. 

 

Tidsperiode 

opplysninger vil bli 

oppbevart 

Sluttbrukerens Personopplysninger blir ikke oppbevart lenger enn det som er 

nødvendig eller hensiktsmessig i forhold til formålet med Avtalen og er underlagt 

gjeldende lovgivning, bestemmelser og retningslinjer fra tilsynsmyndigheter. 
 

Underdatabehandler

overføringer 

For informasjon om underdatabehandleroverføringer se Bilag III 
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Bilag II – Sikkerhetstiltak 

 

Brains sikkerhetsforanstaltninger omfatter passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak, standarder, 

krav, spesifikasjoner eller forpliktelser som er utformet for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende i forhold 

til de risikoene som er forbundet med Behandlingen og karakteren av Personopplysningene som skal beskyttes, 

tatt i betraktning teknikkens stand; implementeringskostnader; og Behandlingens karakter, omfang, 

sammenheng og formål; og risikoene av varierende sannsynlighetsgrad og alvorlighetsgrad for rettighetene og 

frihetene til fysiske personer. Ytterligere tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak implementert av 

dataimportøren er beskrevet i Tillegget. 
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Bilag III – Godkjente Underdatabehandlere 

 

Sluttbrukeren kan finne listen over Brains godkjente Underdatabehandlere på: 

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

 

 

 

 

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

California:  

(1) Følgende ytterligere vilkår gjelder for Behandling av Personopplysninger om personer med bopel 

i California: 

a. Hver av partene skal overholde Californias Lov om forbrukerbeskyttelse (California 

Consumer Privacy Act («CCPA»), som endret av Californias Lov om personvernrettigheter 

(California Privacy Rights Act) («CPRA») (sammen kalt, «Californias personvernlov») 

b. I den grad Brain mottar Personopplysninger fra Sluttbrukeren (som for dette Bilaget, betyr 

Personopplysninger som definert under California Personvernlov) fra enhver «forbruker» 

(som definert under Californias personvernlov) for behandling (som definert under 

Californias personvernlov) på vegne av Sluttbrukeren i henhold til Avtalen, skal Brain: 

i. være en «Tjenesteleverandør» til Sluttbrukeren under Californias personvernlov; 

 

ii. ikke beholde, bruke eller formidle Personopplysningene til andre formål enn det 

spesifikke formålet til Tjenestene eller som på annen måte er tillatt av Californias 

personvernlov, herunder ethvert «forretningsformål» (som definert i Californias 

personvernlov); 

 

iii. bekrefte at eventuelle autoriserte underleverandører eller tredjeparter som 

Tjenesteleverandøren formidler eller gir tilgang til Brain Personopplysninger er 

underlagt disse samme forpliktelsene; 

 

iv. ikke beholde, bruke eller formidle Personopplysningene for et «kommersielt formål» 

(som definert under Californias personvernlov) annet enn å levere Tjenestene; 

 

v. ikke behandle noen av Personopplysningene for egnes eller andre tredjeparters 

formål. For å unngå tvil skal ikke Tjenesteleverandøren «selge» eller «dele» 

Personopplysninger, slik disse vilkårene er definert av Californias personvernlov. 

Tjenesteleverandøren vil ikke iverksette tiltak som kan føre til at 

Tjenesteleverandøren slutter å være en «Tjenesteleverandør», som definert under 

Californias personvernlov, med hensyn til Personopplysninger og bekrefter at den 

forstår begrensningene under Gjeldende Avtaler og gjeldende personvernlovgivning. 

Eventuelle forpliktelser som kreves av en tjenesteleverandør for å oppfylle og 

opprettholde tjenesteleverandørstatus under Californias personvernlov eller annen 

gjeldende personvernlovgivning, nå eller heretter eksisterende, anses som innarbeidet 

ved referanse som uttrykkelige forpliktelser fra Tjenesteleverandøren herunder;  

 

vi. etter fullføring av Tjenestene, skal Tjenesteleverandøren etter din anmodning, slette 

alle Personopplysninger behandlet på dine vegne og bekrefte at de har gjort det, eller 

returnere alle Personopplysninger behandlet på vegne av deg og slette eksisterende 

kopier; 

 

vii. samarbeide med og hjelpe deg med å adressere sin egen overholdelse av Californias 

personvernlov, som fastsatt i Gjeldende Avtaler, inklusiv, men ikke begrenset til, å 

oppgi forespurte Personopplysninger som svar på forbrukerforespørsler samt 

korrigere eller slette Personopplysninger eller begrense bruken av sensitive 

Personopplysninger, som definert av Californias personvernlov, som svar på slike 

forespørsler; 
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viii. gi deg rettigheter til å ta rimelige og passende skritt, inkludert rimelige vurderinger, 

for å bidra til å sikre at Tjenesteleverandøren bruker Personopplysningene som 

overføres på en måte som er i samsvar med Brains forpliktelser i henhold til 

Californias personvernlov. Tjenesteleverandøren må umiddelbart varsle deg hvis den 

fastslår at den ikke lenger kan overholde kravene til Californias personvernlov;  

 

ix. overholde og gi det samme nivået av personvern som kreves av Californias 

personvernlov, i den grad det gjelder for Tjenesteleverandørens behandling av dine 

Personopplysninger. Videre vil Tjenesteleverandøren også pålegge krav til 

Californias personvernlov, i den grad det gjelder, på alle underleverandører som 

behandler Personopplysninger; og 

 

x. omgående (og i alle fall innen syv dager etter mottak) overholde Sluttbrukerens 

skriftlige instruksjoner knyttet til å svare på en enkeltpersons forespørsel om å utøve 

sine personvernrettigheter med hensyn til deres Personopplysninger. 

(2) Hvis Brain autoriserer en underleverandør, Tjenesteleverandør eller tredjepart til å Behandle 

Personopplysninger om Sluttbrukeren, skal Brain inngå kontraktbestemmelser slik at 

underleverandøren, tjenesteleverandøren eller tredjeparten er en "tjenesteleverandør" som definert 

i CCPA og ikke en «tredjepart» som definert under Californias personvernlov. 

Canada: 

(1) Følgende tilleggsvilkår gjelder for Behandling av Personopplysninger til innbyggere i California: 

a. I den grad en Underdatabehandler behandler Sluttbrukerens Personopplysninger som er 

knyttet til kanadiske innbyggere, er denne Underdatabehandleren en tredjepart i henhold til 

Loven om beskyttelse av personopplysninger og elektroniske dokumenter, som Brain har 

inngått en skriftlig kontrakt med vesentlig lignende beskyttelse som fastsatt i dette Tillegget. 

Videre utfører Brain passende due diligence på enhver slik Underdatabehandler. 
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Vedlegg V Standardkontraktbestemmelser 

 

STANDARDKONTRAKTSBESTEMMELSER 

 

Under henvisning til Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914 av 4. juni 2021 om 

Standardkontraktsbestemmelser for overføring av Personopplysninger til databehandlere etablert i tredjeland 

som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til forordning (EU) 2016/679 fra 

Europaparlamentet og Rådet 

 

Sluttbruker (som definert i EULA) 

 

Den dataeksporterende organisasjonen som er identifisert i tabellen ovenfor («dataeksportøren») 

 

- Og – 

 

Brain Corporation 

 

(«dataimporteren») 

hver en «part»; sammen «partene», 

 

ER BLITT ENIGE om Kontraktbestemmelsene for overføring av personopplysninger til tredjeland fra en 

dataansvarlig i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet til en databehandler i USA i henhold til EU-

kommisjonens implementeringsbeslutning av 4. juni 2021 om Standardkontraktbestemmelser for overføringen 

av Personopplysninger til Databehandlere etablert i tredjeland i henhold til Europaparlamentet og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 (klausulene) anvendes for å innføre passende garantier med hensyn til personvern 

og grunnleggende rettigheter og friheter til enkeltpersoner for overføringen fra dataeksportøren til 

dataimportøren av personopplysningene spesifisert i Bilag 1. 

Klausulene er vedlagt som referanse med følgende valgmuligheter og valgfrie moduler: 

• Alle avsnitt: Modul TO 

• Avsnitt II, klausul 9(a): ALTERNATIV 2, generell skriftlig godkjennelse for underdatabehandling. 

• Avsnitt II, klausul 11(a): ALTERNATIVET ER IKKE INKLUDERT 

• Avsnitt IV, klausul 17: ALTERNATIV 1, hvor dataeksportøren befinner seg. 

• Avsnitt IV, klausul 18: jurisdiksjonen knyttet til dataeksportøren.  

Vedlegg I, II, III og IV er knyttet til klausulene her. 
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VEDLEGG I TIL BILAG V 

A. LISTE OVER PARTER 

Dataeksportør(er): Sluttbruker, Dataansvarlig (som definert i EULA) 

Dataimportør(er): Brain Corporation, Databehandler 

B. BESKRIVELSE AV OVERFØRINGEN 

 

Partene er enige om at detaljene om Brains behandlingsaktiviteter er angitt i Bilag I til Tillegget.  

 

 

 

 

 

VEDLEGG II TIL BILAG V 

 

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE TILTAK INKLUDERT TEKNISKE OG 

ORGANISATORISKE TILTAK FOR Å GARANTERE SIKKERHETEN TIL DATAENE. 

 

Partene er enige om at de tekniske og organisatoriske tiltakene er angitt i Bilag II til Tillegget. 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG III TIL BILAG V 

 

LISTE OVER UNDERPROSESSORER 

 

Partene er enige om at listen over godkjente underdatabehandlere er angitt i Bilag III til Tillegget. 
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VEDLEGG IV TIL BILAG V 

 

Partene er enige om at Standardkontraktsbestemmelsene gir passende beskyttelse for å sikre et tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå for Sluttbrukerens Personopplysninger overført fra EØS. Databehandleren har dokumentert en 

konsekvensvurdering for overføring som støtter denne avgjørelsen som er tilgjengelig for Datasansvarlig på 

skriftlig forespørsel. 


