
 

 

 

 
Applikasjonsbistand/support fra Proplan AS krever ikke databehandleravtale 
 
Proplan AS får med ujevne mellomrom henvendelser fra kunder som ønsker å tegne 
databehandleravtale med Proplan på de konsulenttjenestene som vi yter. Proplan ønsker 
selvfølgelig å imøtekomme slike ønsker der det er relevant og arbeider aktivt for å ivareta 
personvernhensyn i sine operasjoner, men for vår ordinære konsulentvirksomhet er som 
oftest databehandleravtale ikke er hensiktsmessig.  
 
I alle hovedsak er våre konsulentoppdrag adhoc preget og innebærer ikke at vi skal registrere 
data på vegne av kunden, og tjenesten lar seg derfor vanskelig ikke reguleres i en 
databehandleravtale. Proplan har nedenfor satt opp en enkel oppstilling av sine primær 
aktiviteter og en tilrådning som vi har fått fra Datatilsynet etter veiledningssamtale med dem. 
Denne tilrådningen blir også stadfestet av vår advokatforbindelse i Advokatfirmaet Deloitte.  
 
 

Bakgrunnsinformasjon om Proplan AS: 
 
Applikasjonsbistand & support  
 
Proplan er forhandler av software applikasjoner fra Proplan Utvikling, Visma Software, 
SuperOffice m.fl..  
 

- Applikasjonene blir installert og data lagret i kundene sitt driftsmiljø. Event. hos ASP 
leverandører som Telecomputing, Hatteland Solution m.fl 

- Proplan yter konsulentbistand til teknisk applikasjonsinstallasjon, - konfigurasjon og - 
support 

- All teknisk tilgang til kundens miljø er styrt av kunden ved 
 

o Adhoc via Teamviewer løsning 
o At konsulenten innvilges personlig tilganger til kundens driftsmiljø der 

tilgangsrettigheter og tilgangsperiode er styrt av kunden. 
 

Proplan har da ingen faste avtaler om å behandle persondatadata på vegne av kunden. Vi kan 
i enkelttilfeller bli bedt om å bistå med innlastning av store datamengder eller 
datakonverteringer fra andre systemer – dette skjer typisk før oppstart bruk av systemene 
eller ved oppkjøpssituasjoner, og er en type engangsjobb. 
Alle konsulenter har signert taushetserklæringer som dekker tilfeldig innsyn ifb. konsulent 
oppdrag 
 
Outsourcingstjenester - Proplan Regnskap 
 
Proplan Regnskap sin virksomhet innenfor outsourcing av regnskaps- og lønnstjenester er 
underlagt personopplysningsloven. Disse tjeneste har regulert databehandlingen gjennom 
oppdragsavtalene med kundene. Oppdragsavtalene er ihht. Regnskap Norge sin 
bransjestandard. 



 

 

 
 

 
Skybaserte applikasjoner – Proplan Utvikling  
 
For applikasjoner som Proplan Utvikling drifter i Skyen, pt «Proplan Time», «Proplan 
Personal» og «Proplan Kvalitet & Prosess» er det utarbeidet egne databehandleravtaler. 
Visma Software og SuperOffice har tilsvarende databehandleravtale for deres løsninger som 
driftes i skyen f.eks. Visma.net Financial, SuperOffice Online. 
 
 
Veiledning fra Datatilsynet  
Proplan har gjennomført veiledningssamtale med Datatilsynet, og fikk da følgende råd. 
 
Grunnlag for databehandleravtale etter personopplysningsloven fordrer en av følgende 
punkter: 
 

- At Proplan skal behandle (registrere, bruke, rapportere) persondata på vegne av 
kunden etter en metodisk avtale (en avtale som beskriver hvilke data skal vi behandle, 
hva vi skal gjøre med dataene og hvor ofte vi skal behandle dataene osv.)  

- At Proplan skal lagrer data på vegne av kunden 
 

Etter Datatilsynets vurdering gir ikke  applikasjonsbistand og support grunnlag for 
databehandleravtaler etter personopplysningsloven.  
 
Basert på bakgrunnsinformasjonen vurderte Datatilsynet at Proplan sin 
applikasjonsbistand/support ikke kommer inn under kravene til databehandleravtale etter 
personopplysningsloven. Proplan sin praksis med at alle konsulenter har signert 
taushetserklæringer dekker tilfeldig innsyn ifb. support oppdrag. Om kunden har egne 
taushetserklæringer kan de kreve at konsulenter som skal bistå dem signerer deres 
taushetserklæring i tillegg. 
 


