PostNords Valtjänster
transporter och/eller sortering

Särskilda villkor
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Gäller fr. o m 2022-01-01

PostNords åtagande

På uppdrag av Valnämnden åtar sig PostNord att i
samband med 2022 års val till Riksdag, Kommun och
Landsting utföra de uppgifter som anges i Kunduppdraget (bilaga till avtalet). I huvudsak består uppgifterna av hämtning, förvaring, uppräkning, sortering,
förpackning och transport av fönsterkuvert med förtidsröster till och från Valnämnden/Valdistriktet.
PostNord tillhandahåller enligt PostNords bedömning
erforderlig personal och fordon för uppdragets fullgörande. PostNord tillhandahåller även enligt PostNords
bedömning behövliga förbrukningsartiklar såsom
förseglingsgarn, postsäckar/transportlådor, adressetiketter m.m.
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Kundens åtagande

Inlämning av valkuvert ska vara uppdelat på kommuninternt respektive kommunexternt.
Valnämnden förbinder sig att lämna tillbaka lastbärare
efter överenskommen tid enligt kunduppdraget och
inom en månad efter valdagen återlämna de postsäckar/transportlådor som innehållit fönsterkuvert.
Ej återlämnade postsäckar/transportlåda ersätts av
Valnämnden med 100 kronor per styck.
Den/de personer som är mottagare av sorterade
fönsterkuvert, ska tidigare ha styrkt behörigheten
genom att till PostNord ha lämnat nödvändiga behörighetshandlingar.
Ta fram aktuella adresser till Röstningslokaler och/eller
Vallokaler i Excel-format.
Förse PostNord med materiel i samband med hanteringen av Förtidsröster. T ex särskilda leveranslådor för
Förtidsröster, förseglingstejp (säkerhetstejp) för leveranslådorna.
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Avvikelser

Fönsterkuvert som ankommer till PostNord efter det att
transporten enligt punkt 1 avgått på valdagen, ska
räknas och sorteras på valdistrikt och överlämnas till
Valnämnden enligt överenskommelse i Kunduppdraget.
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Uppdragets utförande

Ledning
PostNords åtagande enligt punkt 1 avseende sortering
utförs under Valnämndens ledning.
Representant för Valnämnden har tillträde till och äger
närvara i den särskilda arbetslokalen under hela den
tid som uppdraget pågår.
Räkning mm
Räkning, sortering, packning och försegling utförs i den
lokal som PostNord ställer till förfogande enligt Kunduppdraget.
PostNord förser lokalen med en, enligt PostNords
bedömning, för arbetet lämplig inredning.
Uppgift om antalet Fönsterkuvert införs på reversal (ett
för varje valdistrikt) som tillhandahålls av Valnämnden.
Varje reversal signeras av Valnämndens behörige
funktionär som gör avstämningen.
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Behandling av personuppgifter

När PostNord behandlar personuppgifter, inom ramen
för tjänsten gör PostNord det som personuppgiftsbiträden enligt dataskyddslagstiftningen[1] ], gäller denna
personuppgiftsbiträdesreglering.
Personuppgifterna kommer att behandlas av PostNord
för ändamålet att fullgöra PostNords åtaganden under
avtalet med kunden, så länge som krävs för fullgörandet av avtalet.
Kunden, som personuppgiftsansvarig, ansvarar för att
säkerställa att det föreligger laglig grund för behandlingen av personuppgifter och att personuppgifter
uppdaterade och förenliga med spärrlistor för personer
som har invänt mot direktmarknadsföring. Kunden
ansvarar för att inte på något sätt överföra personuppgifter som strider mot sådana spärrlistor till PostNord.

[1] Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och
Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (General Data Protection Regulation)
(”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning
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Detta gäller bl.a. personuppgifter i form av adresser till
PostNord för utskick innehållandes personuppgifter
hänförliga till personer som finns med på sådana
spärrlistor.
De kategorier av personuppgifter och de kategorier av
registrerade som kommer att behandlas vid fullgörande
av avtalet framgår av avtalet, tjänstebeskrivningarna,
de särskilda villkoren och instruktioner från kunden för
de tjänster som omfattas av avtalet från tid till annan.
De personuppgifter som behandlas av PostNord kan
vara namn, adress och preferenser om Kundens
kunder och potentiella kunder. Därutöver har personuppgiftsansvarige möjlighet att överföra andra personuppgifter, inklusive personuppgifter som enligt tillämplig dataskyddslagstiftning definieras som känsliga
personuppgifter i samband med nyttjandet av tjänsten.
Personuppgiftsansvarige ger härmed personuppgiftsbiträdet rätt att behandla dessa personuppgifter.
PostNord åtar sig att endast behandla personuppgifterna i enlighet med dessa särskilda villkor. PostNord
har dock även rätt att använda avidentifierade uppgifter
för statistikändamål och för att testa och utveckla sina
system och tjänster.
PostNord åtar sig att uppfylla de åtaganden som följer
av tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland i artikel
28.3 a)-h) GDPR.
PostNord har en generell rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet avtalet. PostNord ska på begäran
meddela kunden om eventuella planer på att anlita nya
eller ersätta underbiträden så att kunden har möjlighet
att invända mot sådana ändringar. I förhållande till de
underbiträden som anlitas ska PostNord ingå avtal om
personuppgiftsbehandling i enlighet med artikel 28.4
GDPR. Om PostNord engagerar underbiträden i tredje
land åtar sig PostNord att säkra laglig grund för överföringen till tredje land enligt dataskyddslagstiftningen.
PostNords ansvar för eventuell skada i anslutning till
PostNords åtaganden under denna punkt ska för varje
avtalsår inte överstiga motsvarande femton (15) % av
vad kunden debiteras av PostNord under avtalsåret
ifråga.
Parterna är överens om att PostNords ersättning under
avtalet inte omfattar ersättning för merarbete och andra
dokumenterade extra kostnader om och när kunden
begär PostNords assistans med att uppfylla kundens/sina egna skyldigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. PostNord ska ha rätt till ersättning
på löpande räkning för eventuellt arbete och dokumenterade kostnader för att vidta åtgärder och aktiviteter i
enlighet med denna punkt.
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Ansvar

Valnämnden ansvarar i sin helhet för fel, brist eller
dröjsmål i uppdragets utförande såvida det inte kan
visas att fel eller brist beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från PostNords sida.
Valnämnden ska beredas möjlighet att kontrollera och
godkänna lokaler, inredning, fordon och personal som
PostNord använder för uppdragets utförande.
I övrigt finns gällande ansvarsvillkor i PostNord Allmänna Kundvillkor för Näringsidkare och andra organisationer (PAKN) som finns publicerad på
www.postnord.se/villkor.
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