Verwerkersovereenkomst
1. Verwerkingsverantwoordelijke B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 98798798 (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke),
en
2. Verwerker B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
12312312 (hierna: Verwerker),
overwegende, dat
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Verwerkingsverantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van diverse
betrokkenen,
Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten
verrichten door Verwerker, waarbij Verwerkingsverantwoordelijke het doel en
de middelen aanwijst,
Verwerker tevens bereid is de wettelijk verplichte maatregelen omtrent
beveiliging en andere aspecten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) te nemen, voor zover dit binnen zijn
macht ligt,
Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 AVG, hun rechten en
plichten schriftelijk wensen vast te leggen
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zijn het volgende overeengekomen:

VO

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze
Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader
van het in de 'cloud' opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en
bijbehorende online diensten, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van
Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs
samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als
bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van
wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de
persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door
Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal
Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet
reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken
persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de
betreffende betrokkenen.
Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen
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Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische
maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van
persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
(zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de
persoonsgegevens).
6.2. Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het
Beveiligingsprotocol welke als bijlage is aangehecht aan deze
Verwerkersovereenkomst. Verwerker mag het Beveiligingsprotocol op ieder moment
eenzijdig aanpassen. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van
aanpassingen.



ISO 27001 / ISO 27002
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6.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de
Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te
laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid
van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten,
niet onredelijk is.
6.4. Verwerker werkt conform:
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Deze normen worden geacht te voldoen aan de beveiligingseisen gezien de stand van
de techniek.
Artikel 7. Meldplicht
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden
van een beveiligingsincident en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op
de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de
toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te
stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker
Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte van het beveiligingsincident
en/of het datalek.
7.2. Een melding moet altijd worden gedaan.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is
geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:






de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder
vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in
kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en
persoonsgegevensregisters in kwestie;
de naam en de contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan
worden verkregen;
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

Genereer uw juridische documenten via https://shop.ictrecht.nl

EE
LD

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen
en op de datum van de laatste ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de
Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur
van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook,
is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle
persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan
Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele
kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door
Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de
Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor
het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
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Was getekend,
Voor Verwerkingsverantwoordelijke:
Naam:
Functie:
Datum:
.......................

VO

Voor Verwerker:
Naam:
Functie:
Datum:
.......................
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