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INTERIM ASSISTANCE 

Mellem 

Virksomhed : Ansatte. ApS 

CVR nr. : 29135789 

Konsulent : Peter Serop 

Mobil nr. : 93102032 

Email : peter@ansatte.dk 

herefter kaldet ”konsulent” 

Og 

Virksomhed : 

CVR nr. :

Adresse : 

Postnr. + by : 

Mobil nr. : 

Email : 

herefter kaldet ”Kunde” 

Der er indgået aftale omhandlende interim assistance jf. følgende vilkår: 
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1. Aftalens løbetid & opsigelsesbetingelser 
 
1.1. Startdato: xx/xx-20xx 
 
1.2. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af overenskomst. 
 
1.3. Nærværende aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på løbende måned, samt 6 
måneder. 
 
 

2. Opgavebeskrivelse & stillingsbetegnelse 
2.1. Konsulentens arbejdsopgaver omhandler først udarbejdelse af GDPR-materiale, samt 
efterfølgende løbende vedligeholde heraf i samarbejde med virksomheden. Alt arbejde foregår på 
dansk og efter dansk GDPR-lovgivning, dermed kan konsulenten ikke stilles til ansvar for evt. 
oversættelser foretaget af kunden i henhold hertil. 
 
2.2. Årlig audit, tilsyn samt afprøvning af diverse sikkerhedsforanstaltninger mv. jf. dokumentation 
heraf foretages i samarbejde med den refererede person for virksomheden – dette både for 
virksomhedens databehandlere, samt medarbejdere internt i virksomheden foregår via skriftlige 
tilsyn. Ønskes der udførelse af fysiske tilsyn takseres disse jf. punkt 4.2 samt 4.3 
 
2.3. Opdaterede materiale findes altid på onlineplatformen, så disse kan fremlægges ved tilsyn.  
 
2.4. Kunden skal sikre at virksomhedens medarbejdere (heraf nøglepersoner) bliver informeret om, 
at konsulenten kan bede disse om assistance for udarbejdelse, opdatering, tilsyn af GDPR-materialet 
mv. 

 

2.5. Det er alene virksomhedens ansvar at implementere GDPR i virksomheden herunder Awareness 
for dennes medarbejdere.  
 
2.6. Konsulenten ansættes med titel GDPR-ansvarlig og refererer direkte til _______/ledelsen 
 
 

3. Arbejdssted 
3.1. Arbejdslokation er på Ansatte. ApS´ virksomhedsadresse 
 
3.2. Ønskes konsulenten onsite, faktureres kørsel jf. punkt 4.3 
 
 

4. Pris & betalingsvilkår 
4.1. Månedspris i DKK ekskl. moms: 7.500, - 
 
4.2. Timepris i DKK ekskl. moms: 1.500, - faktureres særskilt 
 
4.3. Kørsel til/fra lokationerne sker jf. statens takst og faktureres særskilt 
 
4.4. Første betaling sker forud for de første 6 måneder ved underskrift af aftalen. Herefter betales 
kvartalsvis forud indtil aftalen opsiges af en part. Opsigelsesperioden faktureres straks forud ved 
opsigelse, som er løbende måned, samt 6 måneder. 
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4.5. Aftalen omhandler maximalt månedsvis 10 timer, hvorved timer udover faktureres særskilt jf. 
punkt 4.2. Ikke anvendte månedsvise timer kan ikke videregives andre måneder. 
 
4.6. Betalingsbetingelser sker jf. https://www.ansatte.dk/betalingsbetingelser 

 

4.7. Licens til onlineplatformen faktureres kunder jf. dennes betingelser. Kundeforholdet er mellem 
onlineplatformen og kunden og konsulenten kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for 
anvendelse heraf samt evt. mistede data ved anvendelse heraf. 
 
 

5. Rettigheder 
5.1. Konsulentens dokumenter, dokumentation mv. ejers ene og alene af konsulenten, heraf 
videreudvikling af allerede eksisterende materiale. Dermed må kunden ikke videreformidle eller 
sælge disse uden forudgået skriftligt accept fra konsulenten. 
 
5.2. Uploadet GDPR-materialet til onlineplatformen indeholdende kundedata ejes af kunden. 
 
 

6. Ansvar & Tavshedspligt 
6.1. Konsulenten ansættes jf. vilkår omhandlende interim assistance 
 
6.2. Kunde og konsulent har tavshedspligt i forhold til begge parters forretningsforbindelser. 
 
 

7. Uoverensstemmelser 
7.1. Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, samt de 
betingelser, der måtte være forbundet hermed, er den anden part berettiget til at ophæve 
kontrakten. 
 
7.2. En eventuel sag ang. forhold i kontrakten forelægges og afgøres ved domstol i retten i Næstved, 
Danmark. 
 

 

8. Underskrift 

 

Dato: __/__-20__ Dato: __/__-20__ 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Ansatte. ApS 

Peter Serop  

VIRKSOMHEDSNAVN 

NAVN PÅ UNDERSKRIVER 
 
 

https://www.ansatte.dk/betalingsbetingelser



