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VE RWE R K E R SOVE R E E N KOM ST
ONDERGETEKENDEN
Naam opdr.gever

Kantoorhoudende
aan:

Ingeschreven in de Kvk
onder nummer

Kvk opdrachtgever

staatnaam

Postcode te plaats

Te

Vestigingsplaats

Hierna aangeduid als “verwerkingsverantwoordelijke”, EN

C E S for L I F E BV

Kantoorhoudende
aan:

Ingeschreven in de Kvk
onder nummer

78023971

GYROSCOOPWEG 146

Te

1042 AZ TE AMSTERDAM

AMSTERDAM

Hierna aangeduid als “verwerker”,

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker kunnen hierna tevens afzonderlijk worden aangeduid als
“Partij” en gezamenlijk als “Partijen”,
In overweging nemende dat:
A.

Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst van opdracht hebben gesloten
(de “Hoofdovereenkomst”) op grond waarvan Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke diensten levert waarbij (mede) persoonsgegevens worden verwerkt waarvoor
Verwerkingsverantwoordelijke ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is;

B.

Partijen de voorwaarden van de verwerking van de persoonsgegevens door Verwerker wensen
vast te leggen in de onderhavige overeenkomst (de “Verwerkersovereenkomst”).

Komen overeen als volgt:
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1

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
1.1

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens
door Verwerker in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, plus die doeleinden
die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van Partijen worden
bepaald.

1.2

Alle begrippen in deze Verwerkersovereenkomst (zoals maar niet beperkt tot:
persoonsgegevens, verwerking, betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en inbreuk
in verband met persoonsgegevens) hebben de betekenis die daar in de AVG aan is gegeven.

1.3

Annex 1 bij deze Verwerkersovereenkomst bevat een overzicht van de persoonsgegevens en de
categorieën betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat dit overzicht volledig
en correct is.

1.4

Partijen verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde medewerking om een goede
naleving van de AVG, alsmede overige geldende privacyregelgeving, mogelijk te maken.

2

VERPLICHTINGEN VERWERKER
2.1

Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van
Verwerkingsverantwoordelijke, zulks met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving
en onder (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2

De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook
voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, zoals
werknemers.

2.3

Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffect
beoordelingen (oftewel PIA’s). Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij
Verwerkingsverantwoordelijke.
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2.4

Verwerker zal de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische
Ruimte (EER). Doorgifte van de persoonsgegevens door Verwerker naar landen buiten de EER is
toegestaan, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan.

3

V E R P L I C H T I N G E N V E R W E R K I N G S V E R A N T W O O R D E L IJ K E
3.1

Voor overige verwerkingen van persoonsgegevens, anders dan als bedoeld in artikel 1.1, zoals de
verzameling van de persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkingen voor
doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, is Verwerker
niet verantwoordelijk.

3.2

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot de verwerking van de
persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met
de toepasselijke wet- en regelgeving en deze niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op
enig recht van derden(daaronder begrepen betrokkenen).

4

I N SC HAK E L E N DE R DE N /S U B-VE RWE R K E R S
4.1

Verwerkingsverantwoordelijke erkent en accepteert dat Verwerker bij de verwerking van de
persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maakt van derden en/of
onderaannemers (‘sub-verwerkers’).

4.2

Indien Verwerkingsverantwoordelijke van mening is dat een sub-verwerker onaanvaardbaar is, zal
Verwerkingsverantwoordelijke de redenen daarvoor aan Verwerker kenbaar maken en met
Verwerker in overleg treden om tot een oplossing te komen.

4.3

In ieder geval worden aan dergelijke sub-verwerkers bij overeenkomst minstens dezelfde
verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die deze Verwerkersovereenkomst aan
Verwerker oplegt.
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5

BEVEILIGING
5.1

Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen
met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, om deze te
beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals
onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met
inachtneming van de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het
treffen van de maatregelen verbonden kosten.

5.2

Verwerkingsverantwoordelijke heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen
die Verwerker heeft genomen en heeft zich ervan verzekerd dat deze maatregelen een niveau
hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de risico’s van de verwerking.

6

GE H E I M H O U D I N G
6.1

Verwerker houdt de persoonsgegevens geheim en verplicht haar werknemers en eventuele subverwerkers of andere derden ook tot geheimhouding.

6.2

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing indien:
-

Verwerkersverantwoordelijke voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven om
persoonsgegevens aan derden te verschaffen; of

-

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien
de aard van de opdracht en uitvoering van de Hoofdovereenkomst; of

-

Verwerker op grond van een wettelijke verplichting de persoonsgegevens aan een
derde dient te verstrekken.
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7

DATALEKKEN
7.1

Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek
aan de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkene(n). Onder ‘datalek’ wordt verstaan: een
inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, die leidt tot (de mogelijke) onopzettelijke
of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang
tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of
heeft plaatsgevonden.

7.2

In het geval van ontdekking van een datalek zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke
daarover zonder onredelijke vertraging - in ieder binnen 48 uur nadat het lek bij haar bekend is
geworden - informeren, opdat Verwerkingsverantwoordelijke kan beoordelen of zij de
toezichthouder en/of betrokkene(n) dient te informeren of niet.

7.3

De melding door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke omvat in ieder geval de
navolgende informatie:
-

aard van het datalek, waar mogelijk, inclusief de persoonsgegevens en categorieën van
betrokkenen;

-

dag en tijdstip waarop het datalek is geconstateerd:

-

de mogelijke gevolgen van het datalek;

-

de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek aan te pakken en/of de
eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.

7.4

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van een datalek bij de toezichthoudende
autoriteit en/of betrokkene(n). Verwerker is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van
een melding van een datalek bij de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkene(n), tenzij
Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
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8

RECHTEN VAN BETROKKENEN
8.1

Indien een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten met
betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek
doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek
verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

8.2

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek daartoe voor zover
redelijkerwijs mogelijk behulpzaam zijn bij het voldoen aan de verzoeken van betrokkene(n).
Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

9

AUDIT
9..1

Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke in staat om maximaal eens per kalenderjaar, onder
aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name
de door Verwerker getroffen beveiligingsmaatregelen te (laten) controleren door een
onafhankelijke IT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke controle zal te
allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale
bedrijfsvoering van Verwerker en is voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

9.2

Een audit als bedoeld in artikellid 9.1 vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkingsverantwoordelijke
de bij Verwerker eventueel aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd,
beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke
geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit is pas gerechtvaardigd wanneer
de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven
over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.

9.3

Verwerker zal aan de audit haar medewerking verlenen en is gerechtigd de eventuele kosten die
met het bepaalde uit dit artikel 9 gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

9.4

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling
overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door
één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
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10

A A N S P R A K E L IJ K H E I D EN V R IJ W A R I N G
10.1

Onafhankelijk van de tussen Partijen in de Hoofdovereenkomst bepaalde
aansprakelijkheidsverdeling, is Verwerker slechts aansprakelijk voor de schade of nadeel die
Verwerkingsverantwoordelijke leidt als gevolg van een aan Verwerker toerekenbare tekortkoming
onder deze Verwerkersovereenkomst en/of het in strijd handelen met een specifiek tot Verwerker
gerichte verplichting uit de AVG.

10.2

Verwerker is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg is/zijn van het door
Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van de AVG of andere toepasselijke wet- of
regelgeving.

11

DUUR EN BEËINDIGING
11.1

Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat deze door Partijen is
ondertekend en wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de dienstverlening van Verwerker aan
Verwerkingsverantwoordelijke.

11.2

Wanneer de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, eindigt, zal
Verwerker de persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke verwijderen, dan wel
retourneren in een algemeen gangbaar digitaal format, zonder kopieën daarvan achter te
houden. Indien Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens in een bepaald, specifiek
digitaal format wenst te ontvangen, kan Verwerker hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

12

T O E P A S S E L IJ K R E C H T E N F O R U M K E U Z E
12.1

Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van of verband
houdende met deze Verwerkersovereenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
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VOOR AK KOOR D
Aldus overeengekomen en opgemaakt,
AKKOORDVERKLARING
C E S FOR L I F E

Bedrijfsnaam

K V K : 78023971

K V K : opdrachtgever

DAGTEKENING

plaats, datum

HANDTEKENING

DAGTEKENING

plaats, datum

HANDTEKENING

NAAM

RICHARD BOTH

NAAM

Naam

FUNCTIE

CEO

FUNCTIE

Functie
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A N N E X 1 - S P E C I F I C A T I E P E R S O O N S G E G E V E N S EN B E T R O K K E NE N
1.1

Typen persoonsgegevens
De persoonsgegevens opgenomen in een werknemersdossier en/of in een personeels- dan wel
salaris-administratiesysteem, zoals:
-

Naam

-

Geslacht

-

Geboortedatum

-

BSN gegevens (G)

-

Datum in dienst

-

Adresgegevens

-

Salarisgegevens (G)

-

CV / Arbeidshistorie

-

Gewerkte uren

-

Bijzonderheden bij aanvang dienstverband (gestart vanuit een uitkering)

De persoonsgegevens aangeduid met een “G” betreffen geen bijzondere persoonsgegevens in
de zin van de AVG, maar zijn wel gevoelig.
1.2

Bijzondere persoonsgegevens
-

Opmerkingen/registraties over het functioneren

-

Opmerkingen/registraties inzake (ziekte)verzuim

-

Opmerkingen/registraties van bedrijfsongevallen

-

Opmerkingen/registraties van overige voorvallen op het werk

-

Opmerkingen/registraties van privé omstandigheden welke van invloed zijn op de
uitoefening van werkzaamheden

1.3

Opmerkingen/registraties inzake loonbeslag

Categorieën van betrokkenen
Uitsluitend werknemers.
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