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1. I dette bilag betyder "IO-bruger" en Insights Online-administrator eller en LP. 

 

2. Hvad angår alle Personoplysninger, der findes i Insights Online eller i en Personprofil, er ILD 

og Insights dataansvarlige, mens Distributøren og LP'er er databehandlere. 

 

3. Distributøren/LP og hver IO-bruger skal fra deres register (f.eks. fra mailbox, drev, 

mapper/filer) permanent slette alle digitale kopier af Personprofiler så snart disse er udleveret 

til Profilmodtagere. På anmodning fra enten Insights, et andet medlem i Insights Group eller 

Profilmodtageren skal en Distributør eller IO-bruger slette alle registreringer, som indeholder 

personoplysninger om vedkommende, fra Insights Online.  

 

4. En IO-bruger må kun tilgå eller på anden vis håndtere Personprofiler til følgende formål: 

 

a. at assistere en LP i forberedelse af workshops, tilbagemelding eller anden lignende 

session, der omfatter de respektive Profilmodtagere, eller  

b. fremstilling af kopier af Personprofiler til de respektive Profilmodtagere. 

 

5. IO-brugere må tilgå produkter ud over Personprofiler, såsom "Teamhjul" og andre rapporter 

fra Insights Online. Alle disse produkter må kun deles med kunden i overensstemmelse med 

Fortrolighedspolitikken. 

 

6. Distributøren og IO-brugere må ikke dele en Personprofil med andre ud over 

Profilmodtageren, undtagen med Profilmodtagerens udtrykkelige og frivilligt givne tilladelse.  

 

7. Insights Online login-ID (dvs. brugernavne og kodeord) er strengt personlige for den enkelte 

bruger. Som en betingelse for at anvende Insights Online kræves det, at hver IO-bruger: 

 

a. tager rimelige forholdsregler mod, at andre erfarer eller gætter brugerens login-

oplysninger, 

b. ikke deler brugerens login-ID eller Insights Online-kodeord med andre, og ikke tillader 

andre at anvende Insights Online, når vedkommende er logget på brugerens konto,  

c. træffer rimelige forholdsregler, såsom at logge ud af Insights Online, når computeren 

forlades uden opsyn, for at forhindre uberettiget adgang til brugerens konto, 

d. straks giver meddelelse til ILD, hvis man tror, at andre kender deres login-ID, og 

e. ikke bruger Insights Online: 

i. på nogen måde, som forringer eller vil kunne forringe funktionerne i Insights 

Online, 

ii. til svigagtige eller kriminelle formål, eller  

iii. som kan forårsage irritation, gener eller bekymring for andre. 

 

8. Distributøren orienterer Insights, så snart det er praktisk muligt, når en IO-bruger forlader sin 

ansættelse hos Distributøren. 

 

9. ILD forbeholder sig retten til at ændre vilkårene i dette bilag ved at opslå en meddelelse om 

ændringerne på Insights Online eller ved at kommunikere ændringerne direkte til 

Distributøren 

 

10. Distributøren: 
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a. må kun behandle og lagre Personprofiler i henhold til denne aftale eller i øvrigt i 

henhold til skriftlig instruks fra enten ILD eller Insights, 

b. skal sikre, at enhver, der håndterer Personprofiler på vegne af Distributøren er ved 

kontrakt forpligtet til at håndtere dem strengt fortroligt, 

c. må ikke hyre en anden databehandler til at behandle Personprofiler uden 

forudgående skriftlig bemyndigelse fra Insights, og vil derudover overholde punkt 2 og 

4 i Artikel 28 af GDPR ved at involvering af en anden person til at håndtere eller lagre 

Personprofiler, og 

d. skal bistå Insights med at svare på en Profilmodtagers udøvelse af sin ret i henhold til 

Kapitel III i GDPR, og stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Insights for at 

påvise overholdelse af de forpligtelser, der er anført i Artikel 28 i GDPR. 

 


