
 

 

OVEREENKOMST MET VERWERKERS 

 

 

 

 

GELET OP DE HIERNAVOLGENDE OVERWEGINGEN: 

 

 

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. 

 

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon.  

 

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen 

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, 

verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen 

of vernietigen van gegevens. 

  

Aangezien de verwerkingsverantwoordelijke de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens 

waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming 

met (i) de 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 Richtlijn 

95/46/EG, beter gekend als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dan wel de 

general data protection regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving. 

 

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens doet de verwerkingsverantwoordelijke beroep 

op de verwerker, die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

 

De verwerkingsverantwoordelijk en de verwerker wensen omtrent deze verwerking van 

persoonsgegevens de hiernavolgende afspraken te maken: 

 

 

 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

 

Artikel 1 – de verwerking 

 

 

1.1. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van alle van toepassing zijnde regelgeving 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder – doch niet beperkt tot – de 

GDPR. 

 

1.2. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de 

verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan 

een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde 

Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de 

verwerker de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat 



 

 

wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen 

belang verbiedt. 

 

1.3. De verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn 

mening een instructie inbreuk oplevert op de GDPR of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 

bepalingen inzake gegevensbescherming. 

 

1.4. Verder zal de verwerker geen persoonsgegevens overdragen een derden zonder de 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

 

Artikel 2 – derde verwerkers 

 

 

2.1. De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of 

algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene 

schriftelijke toestemming licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde 

veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de 

verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te 

maken. 

 

2.2. Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de 

verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze 

andere verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of 

lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in 

huidige overeenkomst zijn opgenomen. 

 

 

Artikel 3 – passende technische en organisatorische maatregelen  

 

 

3.1. De verwerker garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, 

opdat de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is 

gewaarborgd. 

 

3.2. Tevens zal de verwerker rekening houdend met de aard van de verwerking, de 

verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, 

voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens verplichtingen, waaronder deze met 

betrekking tot (i) het beantwoorden van de rechten van de betrokkenen, (ii) het beveiligen van de 

verwerking, (iii) de melding van inbreuken, (iv) de mededeling van inbreuken, alsook (v) de 

gegevensbeschermingsbeoordeling en de voorafgaande raadpleging.  

 

 

Artikel 4 – vertrouwelijkheid 

 

 

De verwerker staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde 

personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een 

passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.  

 

 

Artikel 5 – beëindiging van de verwerkingsdiensten 



 

 

 

 

Na afloop van de verwerkingsdiensten dient de verwerker, naargelang de keuze van de 

verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens te wissen of deze aan hem terug te bezorgen, 

en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of 

lidstaatrechtelijk is verplicht. 

 

Artikel 6 – melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens 

 

 

De verwerker zal elke inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens die ten behoeve van de 

verwerkingsverantwoordelijke wordt verwerkt onmiddellijk melden aan de 

verwerkingsverantwoordelijke en dit uiterlijk binnen de 24 uur. 

 

 

Artikel 7 - verantwoordingsplicht 

 

 

De verwerker stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit artikel 

neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de 

verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur 

mogelijk maakt en eraan bijdraagt. 

 

 

Artikel 8 – aansprakelijkheid 

 

 

De verwerker is aansprakelijk voor alle schade die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt 

geleden ten gevolge van een inbreuk van de verwerker op deze overeenkomst en/of de GDPR, en zal 

de verwerkingsverantwoordelijke voor elk eventueel nadeel vrijwaren. 

 

 

Artikel 9– varia 

 

 

Huidige overeenkomst regelt uitsluitend de waarborgen die de verwerker stelt ten aanzien van de 

verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en doet geen 

afbreuk aan de overige contractuele afspraken tussen partijen. 

 

 

 


