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AVTALSKAPPA BITRÄDESAVTAL 

[Namn och registreringsnummer] (”Leverantören”) och [Namn och 
registreringsnummer] (”Kunden”) har denna dag träffat detta Biträdesavtal. 

Parterna har träffat avtal om ett uppdrag om rekrytering eller omställning 
(”Avtalet”). Avtalet gäller inte vid uthyrning av personal.  

Detta Biträdesavtal ska gälla när Leverantören behandlar personuppgifter som 
personuppgiftsbiträde för Kundens räkning inom ramen för det uppdrag som 
Leverantören ska utföra enligt Avtalet.  

1. BITRÄDESAVTALSDOKUMENT 

Biträdesavtalet består av detta dokument och nedan angivna bilagor: 

1. Biträdesbestämmelser för Kompetensföretag, utgivna av 
Kompetensföretagen 2018 

2. Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” 

Om det i avtalshandlingarna förekommer motstridiga uppgifter har detta 
dokument och Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” 
företräde framför biträdesbestämmelserna.  

2. SÄRSKILDA VILLKOR 

Om parterna har kommit överens om andra villkor än de som framgår av bilaga 
1, Biträdesbestämmelser för Kompetensföretag, framgår det nedan: 

[                    ]  

3. TVISTER 

3.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av Biträdesavtalet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska hänskjutas till avgörande genom 
skiljedom enligt vid varje tidpunkt gällande svensk lag om skiljeförfarande. 

3.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för 
påkallande av skiljeförfarandet gällande prisbasbeloppet enligt 
socialförsäkringsbalken (2010:110), respektive att parterna inte träffar 
överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. 

3.3 Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas på 
Biträdesavtalet. 
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Detta Biträdesavtal har träffats dag som ovan och har upprättats i två (2) original, av 
vilka Parterna har tagit emot ett (1) original var. 

Ort och datum: 

Leverantören Kunden 

 

 

 
 

   
Namn: [Namn] Namn: [Namn] 
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