Aon Hewitt är ett företag inom Aon Plc koncernen som med sina drygt 50 000 anställda är den
ledande globala leverantören av risk management tjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt HR-consulting och outsourcing. Aon Hewitts tjänsteutbud i Sverige innefattar
bl.a. att erbjuda företag och organisationer tillförlitlig marknadslöneinformation för olika kategorier
av medarbetare. Basen för informationen är Aon Hewitts marknadslönedatabas som är uppbyggd
av löneuppgifter från de företag som har samarbetsavtal med Aon Hewitt. För att få tillgång till
marknadslöneinformation måste företaget/organisationen själv bidra med löneuppgifter.

Villkor – Lönestatistik Almeganivåer
1. Aons rättigheter och åtaganden
1.1. Aon skall tillhandahålla marknadslöneinformation som baseras på arbetsvärderingsmetoden
”Broadbanding” s.k. ”Almeganivåer”. Informationen kommer att tillhandahållas via en
avidentifierad lönedatabas, som visar löneinformation för olika yrken och enheter från andra
deltagande företag. Informationen kommer att redovisas i form av tabeller. Dessa tabeller
visar statistiska mått på lönestatistik för de roller som deltagande företag rapporterat in.
1.2. Marknadslöneinformationen görs tillgängligt för Företaget under avtalets löptid, genom att
Företagets användare beviljas tillträde till den hemsida Aon, från tid till annan, anvisar.
1.3. Det noteras att Aon bl.a. kan nyttja erhållna löneuppgifter som Aon får kännedom om i
samband med tillämpningen av detta Samarbetsavtal genom att inkludera dem i
marknadslöneinformationen eller i annat statistiskt underlag.
2.

Företagets rättigheter och åtaganden

2.1. Företaget förbinder sig att, årligen, inrapportera löneuppgifter till Aon via anvisad portal för
inrapportering antingen via inrapporteringsformulär eller direkt på portalen. Företagen ska
använda sig av NYK-.koder samt identifierad nivå per individ.
2.2. Företaget har möjlighet att rapportera in sina löneuppgifter löpande under året.
2.3. Tidpunkter för framtagande av statistik sker 2 ggr per år, under december – januari samt
mars-april.
2.4. Om Företaget inte rapporterar in löneuppgifterna kommer Aon påminna Företaget. I det fall
Företaget trots påminnelsen inte rapporterar in löneuppgifterna, har Aon rätt att stänga av
Företagets användare från tillgång till Marknadslöneinformationen. Aon skall därvid alltjämt
vara berättigad till arvode i enlighet med detta avtal.
2.5. Företaget förbinder sig att använda Marknadslöneinformationen enbart för internt bruk.
Företaget får därvid fritt kopiera eller på annat sätt använda Marknadslöneinformationen,
men skall ange källa.
2.6. Företaget förbinder sig att svara för att arbetsvärdering av roller och inrapporteringen av
löneuppgifter till Aon görs korrekt. Inrapporteringen ska följa anvisad metodik.
3.

Pris

3.1. Gällande priser för Marknadslöneinformation och arbetsvärdering framgår av Aons aktuella
prislista, se bilaga. Därutöver kan Företaget köpa specialstatistik enligt särskild
överenskommelse.
4.

Dataskydd

4.1. I denna punkt 4 används följande definitioner:
4.1.1."Avtalsrelaterade personuppgifter": alla personuppgifter (inklusive särskilda
kategorier av personuppgifter, även kallade känsliga personuppgifter, som till
exempel ger information om medicinska tillstånd, fällande domar i brottmål eller
överträdelser) som behandlas i enlighet med detta Avtal eller i samband med de
tjänster som tillhandahålls enligt Avtalet.
4.1.2."Aon-koncernen": Aon och dess närstående företag.
4.1.3."Arbetsdag": alla dagar utom lördagar och söndagar och offentliga helgdagar i
Sverige.
4.1.4."Dataskyddslagar": alla tillämpliga dataskyddslagar som skyddar enskilda
personer då personuppgifter behandlas, däribland i) EU:s dataskyddsdirektiv
95/46/EG (nedan kallat ”Dataskyddsdirektivet”) som har genomförts av EU:s
medlemsstater, ii) den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (nedan
kallad ”Dataskyddsförordningen”) som började tillämpas den 25 maj 2018, iii)
lagstiftning i EU:s medlemsstater som innehåller avsteg eller undantag från eller
tillstånd som syftar till att genomföra dataskyddsförordningen, eller som på annat
sätt är avsedda att komplettera den, iv) direktiv 2002/58/EG (nedan kallat
”direktivet om integritet och elektronisk kommunikation”) som har genomförts
av EU:s medlemsstater, v) all lagstiftning som ersätter eller omvandlar
dataskyddsförordningen eller direktivet om integritet och elektronisk kommunikation
till inhemsk lag (som kan uppdateras eller ersättas) och/eller vi) alla motsvarande
eller likvärdiga nationella lagar och bestämmelser samt alla tillägg till eller
uppdateringar eller ändringar av sådana lagar.
4.1.5."EES": Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
4.1.6."Personuppgiftsincident": oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring
eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Avtalsrelaterade
personuppgifterna.
4.1.7."Tillsynsmyndighet": byrå, departement, tjänsteman, parlament, offentlig eller
lagstadgad person på lokal, nationell eller överstatlig nivå eller statlig instans,
yrkesorganisation, tillsyns- eller övervakningsmyndighet, styrelse eller annat organ
som ansvarar för upprätthållandet av Dataskyddslagarna.
4.1.8.Termerna

personuppgiftsansvarig,

personuppgiftsbiträde,

registrerad

person,

personuppgifter, behandling och särskilda kategorier av personuppgifter har samma
innebörd som i antingen Dataskyddsdirektivet eller Dataskyddsförordningen (och
därmed sammanhängande termer som behandla har motsvarande betydelser).

4.2. Parterna är och ska förbli separata och oberoende personuppgiftsansvariga i fråga om de
Avtalsrelaterade personuppgifterna, och ska självständigt fastställa syftena med och medlen
för behandlingen av dem. Parterna förbinder sig att uppfylla alla tillämpliga krav i
Dataskyddslagarna samt dessa villkor när det gäller deras behandling av de Avtalsrelaterade
personuppgifterna.
4.3. Företaget är medvetet om och förstår att Aon samlar in personuppgifter från Företaget för att
i) kunna tillhandahålla tjänsterna, ii) hantera Aons relation med Företaget, inbegripet att
marknadsföra varor och tjänster som Företaget kan vara intresserad av, fakturera, lösa
tvister och sköta därmed förknippad företagsadministration samt iii) utveckla Aon-koncernens
varor och tjänster (till exempel göra jämförelser, marknadsundersökningar och dataanalyser).
För dessa syften behandlar Aon aggregerade, avidentifierade data och offentliggör inte eller
lämnar ut information som har hämtats från uppgifter som härrör från Företaget och som
skulle identifiera Företaget eller någon annan registrerad person utan föregående
medgivande från Företaget. Företaget är medvetet om och förstår att Aon fungerar som
personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i enlighet med denna punkt
och kommer att följa Dataskyddslagarna i fråga om sådan behandling.
4.4. Företaget samtycker till att de Avtalsrelaterade personuppgifter som lämnas till eller görs
tillgängliga för Aon av Företaget eller för dennes räkning kan användas av Aon-koncernen
(och Aons och Aon-koncerns tjänsteleverantörer) i syfte att tillhandahålla tjänsterna och i
enlighet med villkoren för detta Avtal, och Företaget bekräftar att denne har i) utfärdat eller
kommer att utfärda ett meddelande till alla berörda registrerade personer (till exempel
Företagets anställda och försäkrade) i vilket utlämnandet av Avtalsrelaterade personuppgifter
till Aon för de syften som anges i Avtalet beskrivs (mer information finns på Aons webbplats
www.aon.se) ii) erhållit eller kommer att erhålla alla tillstånd från registrerade personer som
krävs för att Aon ska kunna behandla de Avtalsrelaterade personuppgifterna i syfte att
tillhandahålla tjänsterna, iii) uppfyllt eller kommer att uppfylla kraven i Dataskyddslagarna och
riktlinjerna från alla berörda Tillsynsmyndigheter och (iv) i övrigt har uppfyllt eller kommer att
uppfylla kraven i alla relevanta lagar och bestämmelser.
4.5. Var och en av parterna ska på begäran i rimlig omfattning hjälpa, informera och samarbeta
med den andra, på egen bekostnad, i syfte att säkerställa den andra partens fullgörande av
skyldigheterna i Dataskyddslagarna i fråga om Avtalsrelaterade personuppgifter.
4.6. Om en registrerad person gör en skriftlig begäran till en part om att utöva sina rättigheter i
fråga om Avtalsrelaterade personuppgifter vilken gäller behandling som den andra parten är
personuppgiftsansvarig för ska denna part i) vidarebefordra framställningen till den andra
parten omgående och senast inom fem (5) Arbetsdagar räknat från den dag då
framställningen inkom och ii) på rimlig skriftlig begäran av den andra parten i rimlig
omfattning samarbeta med och hjälpa denna andra parten att besvara framställningen i fråga
och klara tillämpliga tidsfrister i Dataskyddslagarna.

4.7. Om någondera parten (nedan kallad den ”Mottagande Parten”) erhåller ett klagomål eller
meddelande från en Tillsynsmyndighet vilket direkt eller indirekt rör den andra partens i)
behandling av de Avtalsrelaterade personuppgifterna; eller ii) en potentiell bristande
efterlevnad av Dataskyddslagarna ska den Mottagande Parten i den utsträckning detta är
tillåtet enligt lag omgående vidarebefordra detta klagomål eller meddelande till den andra
parten och i rimlig omfattning samarbeta med och hjälpa denna andra part att hantera det.
4.8. Parterna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i fråga om
behandlingen av de Avtalsrelaterade personuppgifterna av eller på uppdrag av dem vid
genomförandet av detta Avtal. Dessa åtgärder ska ge en säkerhetsnivå som motsvarar
risken med, när så är lämpligt, a) pseudonymisering och kryptering, b) förmåga att
säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och återhämtningsförmåga hos de system
eller tjänster som används för behandlingen, c) förmåga att snabbt återställa tillgång och
åtkomst till Avtalsrelaterade personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk incident och
d) en process för regelbundna tester, bedömningar och utvärderingar av dessa åtgärders
effektivitet.
4.9. Om någon av Parterna får kännedom om en Personuppgiftsincident som berör
Avtalsrelaterade personuppgifter ska den utan otillbörligt dröjsmål meddela den andra
parten. Parterna ska i den utsträckning som rimligen kan begäras samarbeta i fråga om
meddelanden till Tillsynsmyndigheter eller registrerade personer som en av parterna är
skyldig att skicka enligt Dataskyddslagarna.
4.10.

Med tanke på att de tjänster som Aon och Aon-koncernen tillhandahåller är av global

natur kan Avtalsrelaterade personuppgifter översändas, användas, lagras och behandlas på
andra sätt utanför det land de lämnades i. Parterna är medvetna om att Aon kan överföra
och på annat sätt behandla eller låta överföra eller på annat sätt behandla Avtalsrelaterade
personuppgifter utanför EES-området, förutsatt att denna överföring överensstämmer med
tillämpliga Dataskyddslagar.
4.11.

Om Aon tillhandahåller andra tjänster till Företaget som medför att Aon ska behandla

Avtalsrelaterade personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för Företagets räkning
kan ett separat avtal med eventuella tillkommande villkor för denna behandling och
säkerställandet av att den överensstämmer med Dataskyddslagarna upprättas.
5.

Ansvarsbegränsning

5.1. Om Aon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal kan
Aon bli skadeståndsskyldig för direkt skada, som därigenom drabbar Företaget. Aons ansvar
omfattar

dock

inte

Företagets

indirekta-

eller

konsekvensskador.

Aons

totala

skadeståndsskyldighet enligt detta Avtal är begränsat till det den årliga ersättning Företaget
erlägger till Aon för dennes tjänster enligt detta Avtal.

6.

Övriga bestämmelser

6.1. Samarbetsavtalet träder i kraft genom att Företaget accepterar villkor för Lönestatistik
Almeganivåer och fyller i relevanta företagsuppgifter och faktureringsuppgifter i web-portalen
och gäller i ett år från ikraftträdandet. Sker inte uppsägning från någondera parten minst två
månader före giltighetstidens utgång förlängs Samarbetsavtalet med ett år i taget.
6.2. Oavsett vad som sägs i 6.1 ovan äger envar part rätt att säga upp Samarbetsavtalet till
omedelbart upphörande om motparten bryter mot någon bestämmelse i Samarbetsavtalet
och inte efter erinran vidtar rättelse inom 30 dagar efter mottagande av sådan erinran.
6.3. Aon gör sitt yttersta för att säkerställa att Marknadslöneinformationen som tillhandahålls är
korrekt genom noggranna kvalitetskontroller och valideringar av inrapporterad data. Dock
kan Aon aldrig garantera korrektheten av information som lämnats av inrapporterande
företag.
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