Verwerkersovereenkomst
Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van Persoonsgegevens
die Cliënt Control uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert.
De ondergetekenden
1.

Client Control B.V., gevestigd te Utrecht aan de Vliegend Hertlaan 97, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64765776, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer R.R.C. Kiesling (verder: de Verwerker);

2.

[Naam], gevestigd te [Plaats] aan de [Straat], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer [Nummer], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam] (verder: de
Verwerkingsverantwoordelijke);

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als partijen of afzonderlijk als partij;
Overwegende dat
1.

2.

3.
4.

Verwerker diensten verricht ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke, welke diensten
zijn beschreven in een afzonderlijke tussen partijen gesloten Overeenkomst, die als Bijlage 1
aan deze Verwerkersovereenkomst gehecht is;
de diensten van Verwerker meebrengen dat Persoonsgegevens worden verwerkt, welke
verwerking uitsluitend zal plaatsvinden in het kader van de tussen partijen gesloten
overeenkomst (van dienstverlening);
Verwerker de Persoonsgegevens niet zal verwerken voor enig ander doel dan zoals door de
Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld;
de in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken Persoonsgegevens in
eigendom blijven van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of betreffende betrokkenen.

en verklaren het volgende te zijn overeengekomen.
Artikel 1. Begrippen
In deze Verwerkersovereenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1

AVG: Algemene Verordening Gegegevensbescherming.

1.2

Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.3

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk 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.

1.4

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker van
[datum].

1.5

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever
verwerkt.

1.6

Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
1.7

Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en eventuele bijlagen.

1.8

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst
met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Artikel 2. Onderwerp van deze overeenkomst
2.1.

2.2.
2.3.

Deze Verwerkersovereenkomst regelt de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in
opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de tussen
partijen gesloten Overeenkomst.
Verwerker verbindt zich om bij het verrichten van de werkzaamheden in het kader van de
Overeenkomst zorgvuldig Persoonsgegevens te verwerken.
Deze Verwerkersovereenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst. Voor zover
tussen de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst sprake is van een strijdige bepaling,
dan prevaleert de bepaling in de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 3. Duur van deze overeenkomst
3.1

3.2

3.3
3.4

Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening en duurt voort zolang
de Verwerker als Verwerker van Persoonsgegevens optreedt in het kader van de door de
verwerkingsverantwoordelijk aan Verwerker ter beschikking gestelde Persoonsgegevens.
De ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst heeft tot gevolg dat de
Verwerkersovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst. Beëindiging van
de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de Verwerkersovereenkomst eveneens eindigt, tenzij
partijen in voorkomend geval andersluidende afspraken maken.
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze
Verwerkersovereenkomst voor te duren, blijven ook na beëindiging onverminderd gelden.
Ieder der partijen is gerechtigd de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst op te schorten,
dan wel de Verwerkersovereenkomst te ontbinden, indien:
a.
b.

3.5

3.6

de andere partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan;
de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling
aanvraagt.

Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal
de Verwerker alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan,
verwijderen en/of vernietigen.
Geen van de partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

Artikel 4. Verplichtingen Verwerker
4.1

4.2

Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Overeenkomst of in
opdracht en op basis van instructies van de Verwerkersverantwoordelijke, behoudens afwijkende
wettelijke voorschriften die voor Verwerker verplichtingen meebrengen.
Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens is de Verwerker verplicht zorg te dragen
voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, in ieder geval begrepen de bepalingen
in de Verordening en de AVG.
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4.3

4.4

4.5

4.5

4.6
4.7

Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijk op dienst eerste verzoek daartoe, informeren
over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen uit deze
Verwerkersovereenkomst.
Verwerker heeft geen zeggenschap over de aan haar ter beschikking gestelde
Persoonsgegevens. Zij kan geen beslissingen nemen over de ontvangst en het gebruik van de
Persoonsgegevens, de verstrekking daarvan aan derden en de duur van de opslag van de
Persoonsgegevens.
Verwerker mag niet zonder toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke andere personen
of organisaties inschakelen bij het verwerken van Persoonsgegevens. Voor zover toestemming
wordt verleend, dienen deze andere personen of organisaties voldoen aan de eisen die zijn
opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.
Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke
termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de
rechten van Betrokkene, maar niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens.
Bij het ontdekken van beveiligingsinbreuken of datalekken zal Verwerker deze onmiddellijk
melden aan de Verwerkingsverantwoordelijke, maar in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking.
Melding van een datalek bij de daarvoor aangewezen instantie geschiedt altijd door de
Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal niet zonder toestemming van de
Verwerkingsverantwoordelijke een melding doen.

Artikel 5. Geheimhouding
5.1

5.2
5.3.

Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of
zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
De Persoonsgegevens zullen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor Verwerker
deze heeft verkregen.
Deze geheimhoudingsplicht geldt eveneens voor alle personen die in dienst zijn bij Verwerker
dan wel werkzaam zijn ten behoeve van Verwerker.
De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Verwerkingsverantwoordelijke
toestemming heeft gegeven om informatie of Persoonsgegevens aan derden te verschaffen,
indien het verstrekken van informatie of Persoonsgegevens aan derden logischerwijs
noodzakelijk is gezien de aard en de uitvoering van de Overeenkomst of indien een wettelijke
bepaling bestaat om de informatie of Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

Artikel 6. Beveiliging
6.1

6.2

6.3

Verwerker neemt alle passende technische alsmede organisatorische maatregelen om de
Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst te beveiligen en
beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldigheid, ondeskundig of
ongeoorloofd gebruik.
Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging 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 Persoonsgegeven en de aan het treffen van de beveiliging verbonden
kosten, niet onredelijk is.
Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde gerechtigd de verwerking van Persoonsgegevens
te (doen) controleren. Verwerker is verplicht die controle toe te laten en verplicht medewerking
te verlenen zodat de controle daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De kosten die vanwege het
uitvoeren van een controle kunnen ontstaan, worden gedragen door de
Verwerkingsverantwoordelijke.
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Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1

7.2

7.3
7.4

De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit een onrechtmatige daad of
anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden
uitgesloten is deze per gebeurtenis, waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt
als één gebeurtenis, beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de
door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze
Verwerkersovereenkomst voor de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
Voor zover sprake is van een toerekenbare tekortkoming in nakoming en eventuele
aansprakelijkheid daarvan kan niet worden uitgesloten, dan is de Verwerkingsverantwoordelijke
verplicht om Verwerker een ingebrekestelling te sturen. Voor zover nakoming blijvend
onmogelijk is, dan treedt het verzuim direct van rechtswege in.
De aansprakelijkheid van indirecte schade is uitgesloten.
Iedere vordering tot schadevergoeding door de Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker
die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf
maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8. Doorgifte van persoonsgegevens
8.1

8.2

Verwerker mag de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in landen binnen de Europese Unie.
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verbonden, tenzij de
Verwerkingsverantwoordelijke daar voorafgaand toestemming voor verleend.
Bij de doorgifte van Persoonsgegevens dient Verwerker te garanderen dat de zij volledig in lijn
handelt met de wettelijke vereisten.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1
9.2

Deze Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands
recht.
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de
Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechten voor het arrondissement waarin de Verwerker gevestigd is.

Ondertekening
Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend.
Verwerkingsverantwoordelijke:

Verwerker:

[Naam]
[Functie]
[Datum]

R.R.C. Kiesling
Directeur
[Datum]
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