Bewerkersovereenkomst
in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens

De ondertekenden.
[Organisatienaam], gevestigd te [Plaatsnaam], aan de [adres], ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam], in de functie van [functienaam], hierna te noemen: “Afnemer”
en
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Novire Systems BV, gevestigd te
Scherpenzeel, aan Marktstraat 44a, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de E.P. Verkade –
van Ommen, in de functie van directeur, hierna te noemen: “Bewerker”,
hierna gezamenlijk te noemen: Partijen

OVERWEGENDE DAT:
a.

Bewerker voor Afnemer diensten verleent, welke separaat zijn overeengekomen in de
overeenkomst van Afnemer, waarbij Bewerker voor, en ten behoeve van, Afnemer
persoonsgegevens van Afnemer als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens
verwerkt welke Persoonsgegevens Afnemer toekomen en waarvoor zij verantwoordelijk is;

b.

Partijen hieromtrent afspraken wensen te maken in de vorm van een bewerkersovereenkomst.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1.

De Bewerker zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden als
bedoeld onder a van de overwegingen ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens
verwerken, waarbij het Bewerker niet is toegestaan de van Afnemer verkregen
persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of
aan derden te verstrekken.
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2.

Partijen verplichten zich over en weer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens te
handelen.

3.

De Bewerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand
houden en zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens van Afnemer te beveiligen om
onrechtmatige verwerking te voorkomen.

4.

Indien de Bewerker verzaakt afdoende technische en organisatorische maatregelen te nemen
zoals bedoeld in artikel 3 is de Afnemer gerechtigd, doch niet eerder nadat Bewerker door
Afnemer binnen een redelijke termijn – afhankelijk van de spoedeisendheid en/of het voor
afnemer te lopen risico - in de gelegenheid is gesteld deze maatregelen (alsnog) te nemen, de
maatregelen op kosten van de Bewerker zelf (te doen laten) uitvoeren.

5.

Bewerker is verplicht de van Afnemer verkregen persoonsgegevens geheim te houden en van
haar betrokken personeelsleden en betrokken derden hetzelfde te bedingen.

6.

Bewerker draagt er zorg voor dat de hiervoor bedoelde persoonsgegevens onverwijld na
beëindiging van onderhavige overeenkomst, of zoveel eerder als dat mogelijk is, vernietigd
worden. Op eerste verzoek van Afnemer toont Bewerker aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

7.

Bewerker werkt op dusdanig wijze zodat de Afnemer in staat is gesteld aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
















De gegevensverwerking is behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.
De voorgenomen gegevensverzameling heeft een welbepaald, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd doel.
Het doel kan niet op een minder ingrijpende wijze voor betrokkenen worden bereikt
(subsidiariteit).
De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van berokkenen is niet onevenredig in
verhouding tot het met de verwerking beoogde doel (proportionaliteit).
De voorgenomen verwerking heeft een wettelijke grondslag in de zin van artikel 8 Wet
bescherming persoonsgegevens.
De gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit verenigbaar is met het
doel waarvoor ze zijn verzameld.
De bewaartermijn van de gegevens is redelijk en in overeenstemming met het doel van
de beoogde verwerking. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens
vernietigd.
De verzamelde persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig gelet op het doel waarvoor ze zijn verzameld.
De juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens worden geverifieerd door de
verantwoordelijke of de verantwoordelijke treft maatregelen om de juistheid en
nauwkeurigheid te garanderen.
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor medewerkers en bewerkers geldt
een geheimhoudingsplicht.
Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te
beveiligen.
Er is voorzien in een vorm van (onafhankelijk) toezicht op de gegevensverwerking.
Indien bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, zoals gegevens betreffende ras,
godsdienst, politieke gezindheid en gezondheid, wordt voldaan aan de specifieke eisen
uit de Wet bescherming persoonsgegevens die gelden voor deze bijzondere
gegevensverwerkingen.
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De betrokkene wordt geïnformeerd, of er is sprake van een uitzonderingsgrond als
bedoeld in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.
De betrokkenen hebben de mogelijkheid om het recht op inzage, correctie en verzet uit
te oefenen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:
Verantwoordelijke

Bewerker

[Plaats], [datum]

[Plaats], [datum]

……………………….
[Naam]
[Organisatienaam]

Mw. E.P. Verkade – van Ommen
Partner, Novire Systems BV
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