VERWERKERSOVEREENKOMST
DE ONDERGETEKENDEN
..............................................................., kantoorhoudende te .................................................................................,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw..................................................................., hierna te noemen:
“Verwerkingsverantwoordelijke”;
En
Yzewyn & Co BVBA, gesitueerd te Antwerpen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer T. Yzewyn, hierna te noemen: “Verwerker”; Tezamen aangeduid als Partijen
Overwegende dat:
1.

Verwerker met Verwerkingsverantwoordelijke een Overeenkomst heeft afgesloten of zal sluiten met
betrekking tot het leveren van het sturen wekelijkse infobrieven;

2.

InhetkadervandeuitvoeringdaarvanPersoonsgegevenswordenverwerkt;

3.

Verwerker zal daarbij Persoonsgegevens verwerken waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke
verantwoordelijk is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data
Protection Regulation hierna te noemen AVG/GDPR;

4.

Verwerkingsverantwoordelijke zal deze Persoonsgegevens indien noodzakelijk aan Verwerker
verstrekken, althans Verwerker zal deze Persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van
Verwerkingsverantwoordelijke verkrijgen;

5.

Verwerker zal slechts die gegevensverwerking uitvoeren welke schriftelijk is opgedragen door
Verwerkingsverantwoordelijke;

6.

Partijen willen, gelet op het bepaalde in de AVG/GDPR, de voorwaarden van de verwerking van deze
Persoonsgegevens vastleggen.

En komen als volgt overeen:
Artikel 1. Definities
In deze Verwerkersovereenkomst hebben de met hoofdletter geschreven begrippen de in dit artikel opgenomen betekenis.
Waar de definitie in dit artikel in het enkelvoud is opgenomen, wordt ook het meervoud daaronder begrepen en vice versa,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uit de context anders blijkt.

1.
2.
3.
4.

1.1 AVG/GDPR: 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.
1.2 Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens
betrekking hebben.
1.3 Bijlage: een bijlage bij deze Verwerkersovereenkomst, die een integraal onderdeel vormt van deze
Verwerkersovereenkomst.
1.4 Bijzondere categorieën Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en

genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens
over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag/gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9
AVG/GDPR.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

1.5 Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet
zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder
rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens
te verwerken.
1.6 Dienst: de op grond van de Overeenkomst te leveren dienst(en) door Verwerker aan
Verwerkingsverantwoordelijke.
1.7 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een (vermoeden van een) inbreuk op de beveiliging 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 Persoonsgegevens.
1.8 Medewerker: de door Verwerker ingeschakelde werknemers en andere personen waarvan de werkzaamheden
onder zijn verantwoordelijkheid vallen en die worden ingeschakeld door Verwerker ter uitvoering van de
Overeenkomst.
1.9 Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al
dan niet een Derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt.
1.10 Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is gesloten en op
grond waarvan Verwerker Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst voor
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
1.11 Persoonsgegeven: alle informatie over een Betrokkene; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
1.12 Schriftelijk: op schrift gesteld of langs de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 6:227a van het
Burgerlijk Wetboek.
1.13 Subverwerker: een andere verwerker, waaronder maar niet beperkt tot groepsmaatschappijen,
zustermaatschappijen, dochtermaatschappijen en hulpleveranciers, die Verwerker inschakelt om voor rekening van
de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

1.14Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens: de toepasselijke wet- en
regelgeving en/of (nadere) verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, beleidsregels, instructies en/of aanbevelingen van
een bevoegde overheidsinstantie betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, tevens omvattende toekomstige
wijziging hiervan en/of aanvulling hierop, inclusief lidstaatrechtelijke uitvoeringswetten van de AVG/GDPR en de
Telecommunicatiewet.

15. 1.15 Toezichthoudende autoriteit: één of meer onafhankelijke overheidsinstanties die verantwoordelijk is of zijn

voor het toezicht op de toepassing van de AVG/GDPR, teneinde de grondrechten en fundamentele vrijheden van
natuurlijke personen in verband met de Verwerking van hun Persoonsgegevens te beschermen en het vrije verkeer
van Persoonsgegevens binnen de Unie te vergemakkelijken. In België is dit de CBPL (Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
16. 1.16 Verwerkersovereenkomst: de onderhavige Overeenkomst inclusief Bijlagen.
17. 1.17 Verwerking: 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.
Artikel 2: Overeenkomst

1.
2.
3.
4.

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt opdracht aan Verwerker, welke door Verwerker wordt aanvaard om
Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de gesloten Overeenkomst.
2.2 Verwerkingsverantwoordelijke blijft de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke voor Verwerkingsverantwoordelijke
conform deze Verwerkersovereenkomst worden verwerkt.
2.3 Verwerker zal de in Bijlage I genoemde en door Verwerkingsverantwoordelijke strikt noodzakelijk verstrekte
Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in de Overeenkomst omschreven opgedragen werkzaamheden.
2.4 Verwerker zal zich onthouden van het verrichten van andere handelingen, tenzij anders overeengekomen in
bijlage I.

Artikel 3: Naleving wet- en regelgeving

1.
2.

3.1 Verwerker zal bij enige verwerking van Persoonsgegevens als in artikel 2. omschreven, handelen in
overeenstemming met de AVG/GDPR en overige toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van
Persoonsgegevens.
3.2 Zowel de Verwerkingsverantwoordelijke als de Verwerker geven elkaar inzage in de documentatie als bedoeld
in artikel 30 AVG/GDPR, indien van toepassing.

Artikel 4: Rechten van Betrokkenen

1.
2.
1.
2.

4.1 Verwerker draagt ervoor zorg dat Betrokkene al zijn rechten uit de in de AVG/GDPR opgenomen regelgeving
kan uitoefenen;
4.2 Verwerker zal verder op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 10 werkdagen nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:
het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die Verwerkingsverantwoordelijke nodig mocht hebben;
het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens.

4.3 Verwerker kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van Persoonsgegevens een
wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Verwerkingsverantwoordelijke
nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.
Artikel 5: Vrijwaring en aansprakelijkheid
Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker gelijk Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart voor alle
aanspraken, behoudens opzet en/of grove schuld door Verwerker respectievelijk Verwerkingsverantwoordelijke, bij
schending van het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande gegevensbescherming of de uitvoering van deze
Overeenkomst.
Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen, Compliance en incidenten

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

6.1 Verwerker zal, gelijk Verwerkingsverantwoordelijke, passende technische en organisatorische maatregelen
nemen, in stand houden, evalueren en indien nodig aanpassen en actualiseren om Persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies, diefstal, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening
houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, de stand van de techniek en de kosten
van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau welke voldoet aan het bepaalde in de richtsnoeren en
artikel 32 AVG/GDPR.
6.2 Verwerker stelt op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking, die nodig is
om nakoming van het bepaalde in lid 6.1 te kunnen aantonen.
6.3 Indien Verwerker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke
bewerkt of doet bewerken, zal zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wettelijk vereiste
beveiligingsmaatregelen van de betreffende lidstaat.
6.4 Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke in staat om op haar eerste, schriftelijke verzoek de getroffen
maatregelen te inspecteren, met als doel na te gaan hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.
6.5 Verwerker zal hieraan zijn medewerking verlenen en alle voor de audit relevante informatie tijdig ter
beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG/GDPR neergelegde verplichtingen te
kunnen aantonen.
6.6 De personen die een audit uitvoeren, zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedure zoals die bij
Verwerker van kracht zijn. De kosten voor een audit komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke,
tenzij uit de audit blijkt dat Verwerker heeft gehandeld in strijd met deze Overeenkomst of nagelaten heeft
voldoende passende maatregelen te nemen rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, gelet op de risico’s die de verwerking, de aard, de omvang, de context en het doel van de te
beschermen gegevens met zich meebrengen.
6.7 De Verwerkingsverantwoordelijke zal de audit beperken tot hetgeen is vastgesteld in de Overeenkomst, voor
de gegevensverwerkingen en de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke. Gegevensverwerkingen die
Verwerker voor andere Verwerkingsverantwoordelijken uitvoert zijn van deze audit uitgesloten. Alle informatie
waar Verwerkingsverantwoordelijke kennis van krijgt tijdens de audit en die geen betrekking hebben op
Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerkingsverantwoordelijke geheim houden.
6.8 Indien Verwerker bij het verwerken van Persoonsgegevens kennis krijgt van een inbreuk op de beveiliging 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, die
waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene, dan zal Verwerker onverwijld,
edoch binnen 72 uur na ontdekking, Verwerkingsverantwoordelijke daar van op de hoogte brengen, terwijl
Verwerker in de tussentijd alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen neemt om het

beveiligingsincident te stoppen, te voorkomen en/of te herstellen. Verwerker verstrekt bij de melding informatie
omtrent de aard van de inbreuk, de aard van de gelekte Persoonsgegevens, de technische beschermingsmaatregelen
en overige relevante feiten en omstandigheden die van belang zijn om te bepalen of de toezichthouder en/of de
Betrokkene geïnformeerd dienen te worden.
9. 6.9 Verwerker zal in het geval van artikel 6.8 een ‘melding Datalek’ onverwijld volledig invullen en digitaal met
de ingevulde contactpersonen naar Verwerkingsverantwoordelijke versturen.
10. 6.10 Indien er gerede twijfel is of de inbreuk een waarschijnlijk risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van
Betrokkene, dan meldt de Verwerker de inbreuk wel aan de Verwerkingsverantwoordelijke, om deze in staat te
stellen een eigen oordeel te vormen of een melding noodzakelijk is.
11. 6.11 Verwerker documenteert alle inbreuken in verband met Persoonsgegevens, ook de inbreuken die niet aan
Verwerkingsverantwoordelijke gemeld hoeven te worden. De documentatie bevat alle feiten omtrent de inbreuk, de
gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen.
12. 6.12 Indien er een verplichting bestaat een melding te doen aan de toezichthouder of om de Betrokkenen te
informeren zal dat uitsluitend worden gedaan door Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal hierbij haar
volstrekte medewerking en bijstand verlenen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.
Artikel 7: Inschakeling subverwerker

1.

2.

7.1 Verwerker is aansprakelijk voor schade in het kader van persoonsgegevens door handelen of
nalaten van de subverwerker waarbij de aansprakelijkheidsbeperking uit het hoofdstuk
Aansprakelijkheid geldt. De toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er bij de
subverwerker sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. GPS-Buddy is niet
aansprakelijk in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in het hoofdstuk Aansprakelijkheid) aan de
kant van de subverwerker.
7.2 Yzewyn & Co zal geen nieuwe subverwerkers gegevens laten verwerken zonder de
verwerkersverantwoordelijke daarover tijdig te informeren. Deze kan, indien hij dat nodig acht,
bezwaar maken bij Yzewyn & Co tegen de subverwerker en in het uiterste geval heeft de
verwerkersverantwoordelijke de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen.

.
Artikel 8: Geheimhoudingsplicht

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.1 Verwerker, haar personeel en door haar ingeschakelde derden zijn op basis van artikel 34 lid 4 AVG/GDPR
verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen of hebben kunnen
nemen.
8.2 Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar medewerkers en door haar ingeschakelde
derden voor zover dit nodig is voor het verrichten van de door Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen
gegevensverwerking.
8.3 Verwerker zal de personen die in dienst zijn, dan wel werkzaamheden ten behoeve van hem verrichten
verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen.
8.4 De geheimhoudingsplicht van Verwerker kan slechts worden doorbroken wanneer een wettelijk voorschrift
verplicht om gegevens te verstrekken of de functionaris die is aangewezen door Verwerkingsverantwoordelijke aan
Verwerker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.
8.5 Indien door een toezichthouder van Verwerkingsverantwoordelijke inzage wordt gevraagd in de
gegevensverwerking, dient Verwerker hieraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen, om
Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om aan haar door toezichthouders opgelegde verplichtingen te
voldoen.
8.6 De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden en blijft ook na beëindiging
van deze Overeenkomst bestaan.
8.7 De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming,
verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens, tenzij wetgeving deze
kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 9: Duur, beëindiging en dataportabiliteit

1.
2.

9.1 De duur van de Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De
Verwerkersovereenkomst is niet los van de Overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst
eindigt de Verwerkersovereenkomst van rechtswege en vice versa.
9.2 Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd de Verwerkersovereenkomst op te zeggen, indien Verwerker
aantoonbaar niet voldoet of niet langer kan voldoen aan de Verwerkersovereenkomst en/of de AVG/GDPR en/of
andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, zonder dat Verwerker

3.

4.

aanspraak maakt op enige schadevergoeding. Bij de opzegging neemt Verwerkingsverantwoordelijke een redelijke
opzegtermijn in acht, tenzij de omstandigheden onmiddellijke opzegging rechtvaardigen.
9.3 Binnen een maand nadat de Overeenkomst eindigt, vernietigt en/of retourneert Verwerker op verzoek alle
Persoonsgegevens en/of draagt Verwerker deze over aan Verwerkingsverantwoordelijke en/of een andere door
Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen partij, naar gelang de keuze van Verwerkingsverantwoordelijke. Alle
bestaande (overige) kopieën van Persoonsgegevens, zich al dan niet bevindende bij door Verwerker ingeschakelde
(rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot Medewerkers en/of Subverwerkers, worden hierbij aantoonbaar
permanent verwijderd, tenzij voor zover ten aanzien van Persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou
gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Verwerkingsverantwoordelijke nakoming van zijn
verbintenissen te bewijzen.
9.4 Verwerker draagt de kosten voor vernietiging, retournering en/of overdracht van de Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke kan nadere eisen stellen aan de wijze van vernietiging, retournering en/of
overdracht van de Persoonsgegevens, waaronder eisen aan het bestandsformaat, mits veelgebruikt en in een
machineleesbaar formaat. Verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om na
beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de
Verwerkersovereenkomst voortduren.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1De verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door het Belgisch recht. 10.2 Alle geschillen, die
tussen Partijen ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
de plaats waar Verwerkingsverantwoordelijke
gevestigd is.
Aldus overeengekomen op
Verwerker
Opgelsteld te Antwerpen
: Yzewyn & Co bvba

•
•

:Yzewyn & Co bvba
: CEO

Verwerkingsverantwoordelijke
Yzewyn Tim
Zaakvoerder
Yzewyn & Co bvba

