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17-5-2018

Verwerkersovereenkomst tussen pasdirect.nl (onderdeel van dbf) en
[naam opdrachtgever] in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)en de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Partijen

Leverancier:
Verwerker

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DataBase Fulfilment B.V., gevestigd te
Capelle aan den IJssel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer J.
Kruter, hierna te noemen “Pasdirect.nl”.

Afnemer:
Verwerkingsverantwoordelijke

[gegevens opdrachtgever],hierna te noemen “klant”

De partijen nemen het volgende in overweging

I.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft met Verwerker één of meer overeenkomsten gesloten tot het
leveren van diverse diensten door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke of zal een dergelijke
overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst of deze overeenkomsten gezamenlijk wordt of worden
hierna als “de Hoofdovereenkomst” aangeduid.

II.

Verwerker zal bij het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst gegevens verwerken waarvoor
Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is en blijft. Tot die gegevens behoren
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming , hierna de “AVG”.
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Artikel 1 Definities
1.1

Verwerking of verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.2

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat,
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.

1.3

Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan
zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.4

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

1.5

Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te
verwerken.

1.6

Verstrekken van persoonsgegevens:- het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens.

1.7

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon,
ongeacht in schriftelijke of digitale vorm.

Ingangsdatum en duur
Artikel 2
2.1

Deze overeenkomst gaat in op het moment van het akkoord gaan met onze voorwaarden en het
plaatsen van de bestelling en duurt voort zolang de Verwerker optreedt als verwerker van
persoonsgegevens die de Verantwoordelijke aan hem ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de
uitvoering van de werkzaamheden.
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Onderwerp van deze overeenkomst
Artikel 3
3.1

De Verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van de Verantwoordelijke
overeenkomstig diens instructies en diens verantwoordelijkheid in het kader van de uitvoering van de
opdracht.

3.2

De Verwerker verbindt zich om in het kader van zijn werkzaamheden de door de namens de
Verantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken.

3.3

De Verwerker zal de namens Verantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens die de Verantwoordelijke
in het kader van deze overeenkomst ter beschikking stelt, uitdrukkelijk niet voor eigen (commerciële)
doeleinden of (commerciële) doeleinden van derden gebruiken of daartoe aan derden ter beschikking
stellen, anders dan onder expliciete opdracht daartoe van de Verantwoordelijke.

3.4

De Verantwoordelijke stelt de doelen van verwerking vast en de Verwerker verwerkt slechts in opdracht
van de Verantwoordelijke. Deze opdrachten tot verwerking zijn vastgelegd in bijlage 1 van deze
verwerkersovereenkomst. Welke met wederzijdse goedkeuring kan worden uitgebreid door middel van
amendementen, wanneer de opdracht wordt uitgebreid. De Verwerker heeft, buiten haar eigen
verantwoordelijkheidsgebied, geen zelfstandige zeggenschap met betrekking tot (het gebruik van) de
gegevens, de verstrekking aan derden en (het vaststellen en naleven van) de bewaartermijnen.

3.5

De Verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische- en organisatorische
Beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Naleving wet- en regelgeving
Artikel 4
4.1

De klant is Verantwoordelijke in de zin van de WBP/AVG.

4.2

De Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van de Verantwoordelijke, in overeenstemming met diens
instructies.

4.3

De Verwerker heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens, anders dan in de aard van de
werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de opdracht.

4.4

De Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de in artikel 3 genoemde
werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de
bescherming van persoonsgegevens. De Verwerker verwerkt persoonsgegevens slechts in opdracht van
de Verantwoordelijke en zal alle redelijke instructies van de Verantwoordelijke dienaangaande opvolgen,
behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

4.5

De Verwerker stelt de Verantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te
voldoen aan de verplichtingen op grond van de WBP/AVG, meer in het bijzonder de rechten van
betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming van persoonsgegevens.
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Geheimhoudingsplicht
Artikel 5
Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de Verwerker, evenals de Verwerker zelf,
zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen
nemen, behoudens voor zover een bij, of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht
of zijn taak daartoe noodzaakt.
Beveiligingsmaatregelen
Artikel 6
6.1

De Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van de Verantwoordelijke te beveiligen en
beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of ongeoorloofd
gebruik. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de aard van de
persoonsgegevens die Verwerker verwerkt. Zij voldoen in ieder geval aan de geldende wet- en
regelgeving.

6.2

Verwerker zal onmiddellijk bij het ontdekken van beveiligingsinbreuken of datalekken, die vallen onder
de WBP en de AVG, waarbij persoonsgegevens die verwerkt worden in opdracht van de
Verantwoordelijke, melden aan de Verantwoordelijke. Verwerker houdt Verantwoordelijke op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen rond de beveiligingsinbreuk of het datalek en van de maatregelen die de
verwerker treft om de gevolgen te beperken en herhaling te voorkomen.

Inschakeling derden
Artikel 7
De Verwerker blijft in geval van gedeeltelijke uitbesteding van de werkzaamheden ten alle tijde
aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze
Verwerkersovereenkomst.

Wijziging overeenkomst
Artikel 8
8.1

Wijziging van deze overeenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide partijen
geaccordeerd voorstel.

Toepasselijk recht
Artikel 9
Op deze overeenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien of daarmee mogen
samenhangen, is het Nederlands recht van toepassing.
Citeertitel
Artikel 10
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Verwerkersovereenkomst.

Pagina 5 van 6

Bijlage 1

Opdracht tot verwerking:
De Verwerker registreert de opdracht en Verantwoordelijk verstrekt de te verwerken persoonsgegevens.
Conform opdracht produceert de Verwerker de passen in het door Verantwoordelijke gewenste design
en maakt de passen persoonlijk door de aangeleverde persoonsgegevens erop te printen. Conform
opdracht verzendt Verwerker de geproduceerde passen, of worden ze opgehaald door
Verantwoordelijke.

Te verwerken persoonsgegevens:
In het productieproces worden de verstrekte persoonsgegevens verwerkt. De Verantwoordelijke bepaalt welke
dat zijn, maar zijn meestal gegevens zoals:
-

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Geboortedatum;
Overige persoonsgegevens;
Pasfoto.

Bewaartermijnen van de gegevens:
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor de uitvoering en nazorg van
de opdracht. Deze gegevens bewaren we maximaal 3 maanden.
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