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LegalOnDemand

A talent platform of in-house 

lawyers and expertise

available on flexible terms -

projects, interim and 

outsourcing.

Legal 

Recruitment

Pinpointing outstanding 

individuals that add

value to your

organization.

Legal Operations 

and Technology

Team development, 

process optimization and 

digital transformation for 

legal departments.

PrivacyWorks

Supporting your needs

to manage the 

regulatory challenges in 

the fields of data 

privacy.

LW Advisory

Legal support based on 

business experience

and industry

knowledge.

This is 

LegalWorks



This is PrivacyWorks
With some of Sweden's most experienced experts, the ambition is to be 

the leading provider of services around data protection law.

We believe in:

Practical implementation of rules and in making recommendations and risk 
assessments based on operations, business and actual risks. Our team of advisors with
practical experience from companies and organizations.

Rules and technology must go hand in hand with the work on data protection. 
Therefore, lawyers and IT specialists need to work together in deliveries to clients. We 
offer a team of the specialists required for your project.

We work closely with the client's organization. By working with committed customers, 
we create the conditions for sustainable solutions that exist when the project is 
completed.

Practical 
implemen-

tation

Rules + IT

Sustainable
solutions



What we do

GDPR consulting
We guide you in your 

GDPR projects, with 

different packages 

depending on your 

needs.

Data Protection Officer
We offer DPOs as a 

subscription service, 

whether you want an 

external agent via us or 

just support for your 

inhouse DPO.

Auditing & M&A
We verify and secure your 

GDPR implementation, 

complete with audits of 

your suppliers, IT systems 

and other solutions.

Education
Our experts hold courses 

in data protection law. 

Don’t miss our big 

longrunner program: DP 

Academy



Välkomna!

Vi är:

David Frydlinger – advokat på Cirio Advokatbyrå

Karl-Fredrik Björklund – advokat på Wikström & Partners Advokatbyrå

Tomas Jalling – CEO på Privacy Works Nordic AB



Dagens ämne på Privacy Talks

Ansvarsbegränsningar i biträdesavtal

- Vilken typ av skador kan bli aktuella?

- Hur avgör man om det är viktigt med 
ansvarsbegränsningar eller inte i en viss situation?

- Finns det några rättsregler kring detta?

- Exempel på ”vanliga” bestämmelser

- Försäkringar (om vi hinner)



Vilken typ av ansvar kan bli aktuellt?

1. Skadestånd till registrerade

2. Sanktionsavgifter

3. Övriga skador



Riskbedömning

Hur avgör man om det är viktigt att diskutera 
ansvarsbegränsningar med motparten?

Gör en riskbedömning för varje typ av skada. Vad riskerar 
man att få ansvar för? Vilka skador är relevanta i 
samarbetet?

Vilka skador är det teoretiskt möjligt att de uppkommer? 
Vilka skador är rimliga att tro att de kan uppkomma? 



Rättsregler

Är det möjligt att avtala bort sitt ansvar?

• Artikel 82 GDPR 

• 36 § avtalslagen 

• Pactum turpe

Självklart kan man inte avtal bort sitt ansvar för 
administrativa sanktionsavgifter, men hur skulle man kunna 
avtala om regressrätt?



”Vanliga” bestämmelser

• SKR

• IAPP

• Andra exempel

Har tillsynsmyndigheterna något intresse av 
ansvarsbegränsningar?  



Sveriges kommuner och regioner - SKR
14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING

14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller 
förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-
avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel i 
82 i Dataskyddsförordningen tillämpas.

14.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av 
den av PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift. 

14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten 
ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans 
med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.

14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 14.1 och 14.2, före 
andra regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen.



International Association of Privacy 
Professionals - IAPP
11. Liability and Indemnity 

11.1. The Data Processor indemnifies the Data Controller and 
holds the Data Controller harmless against all claims, actions, 
third party claims, losses, damages and expenses incurred by 
the Data Controller arising out of a breach of this Data 
Processing Agreement and/or the EU Data Protection Law by 
the Data Processor. The Data Controller indemnifies the Data 
Processor and holds the Data Processor harmless against all 
claims, actions, third party claims, losses, damages and 
expenses incurred by the Data Processor arising out of a breach 
of this Data Processing Agreement and/or the EU Data Law by 
the Data Controller. 



Är denna bestämmelse rimlig?

För det fall Personuppgiftsbiträdet av en nationell 
tillsynsmyndighet eller domstol åläggs att utge sanktioner 
enligt artikel 83 GDPR äger Personuppgiftsbiträdet rätt att 
fullt ut återkräva dessa av den Personuppgiftsansvarige, 
detta oavsett hur angiven tillsynsmyndighet eller domstol 
har bedömt parternas ansvar för dessa sanktioner. Vidare, 
för det fall Personuppgiftsbiträdet åläggs utge skadestånd 
enligt artikel 82 GDPR äger jämväl Personuppgiftsbiträdet 
rätt att fullt ut återkräva dessa av den 
Personuppgiftsansvarige. Sålunda har 
Personuppgiftsbiträdet inget slutligt ansvar för angivna 
sanktioner eller skadestånd vid brott mot GDPR. 



Ytterligare exempel

Personuppgiftsbiträdet ska hålla den 
Personuppgiftsansvarige skadeslöst från och mot alla 
eventuella förluster, skadestånd, sanktionsavgifter och 
utgifter (inklusive rättsliga arvoden) som drabbar den 
Personuppgiftsansvarige och som härrör från anspråk med 
grund i Personuppgiftsbiträdets (inklusive dess 
Underbiträdens) behandling av Omfattade personuppgifter 
eller åsidosättande av sina skyldigheter enligt detta 
Personuppgiftsbiträdesavtal eller dataskyddslagstiftning 
(inklusive GDPR). Eventuella ansvarsbegränsningar i 
Huvuddokumentet ska inte tillämpas på detta 
Personuppgiftsbiträdesavtal.



Underbiträdeavtal

Underbiträdets ansvar

- Underbiträdet ska i förhållande till Personuppgiftsbiträdet ansvara för 
skada uppkommen till följd av behandling av personuppgifter endast 
om denne inte har fullgjort de skyldigheter enligt Avtalet som specifikt 
riktar sig till Underbiträdet.

- Underbiträdet ska undgå ansvar enligt ovan om det visar att det inte 
på något sätt är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

Personuppgiftsbiträdets ansvar

- Personuppgiftsbiträdet ska ersätta Underbiträdet för de anspråk som 
riktas mot Underbiträdet, under förutsättning att anspråket har sin 
grund i Personuppgiftsbiträdets bristfälliga eller felaktiga instruktioner 
till Underbiträdet.



Försäkringar

Vad kan man försäkra sig emot?

Är det alltid rimligt att kräva att biträdet har en 
ansvarsförsäkring?



Tack för idag!
Tomas Jalling

Tomas.jalling@legalworks.se

Kalle Björklund
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