Bewerkersovereenkomst (KPO – Levenmetkanker)

Partijen:
Vereniging Leven met blaas-of nierkanker in haar hoedanigheid van verantwoordelijke in
de zin van de Wbp ten aanzien van haar ledenadministratie, hierna te noemen 'de
verantwoordelijke'
en
Levenmetkanker, in haar hoedanigheid van bewerker in de zin van de Wbp, hierna te
noemen 'de bewerker'
nemen in aanmerking:
a.

vereniging Leven met blaas- of nierkanker is verantwoordelijke in de zin van de
Wbp ten aanzien van haar ledenadministratie.

b.

vereniging Leven met blaas- of nierkanker heeft de uitvoering van haar
ledenadministratie opgedragen aan Levenmetkanker, die daarvoor aan te merken is
als bewerker in de zin van de Wbp.

c.

de gegevens die door de verantwoordelijke aan de bewerker worden verstrekt zijn
privacygevoelig

d.

zowel de verantwoordelijke als de bewerker hechten groot belang aan de
bescherming van de privacy en aan de naleving van de regels die daarvoor gelden
op grond van de Wbp

e.

daarom hebben de verantwoordelijke en de bewerker de volgende afspraken
gemaakt over de bewerking van de persoonsgegevens:

zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1: opdracht en instructies verantwoordelijke aan bewerker
1.
2.

3.

De bewerker zal de persoonsgegevens alleen verwerken volgens de opdracht en
instructies van de verantwoordelijke, en niet voor eigen doeleinden.
De bewerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de
bewerking van persoonsgegevens. Hij neemt geen beslissingen over de ontvangst
en het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur en opslag
van de gegevens. De volledige zeggenschap over die onderwerpen berust bij de
verantwoordelijke.
Daarnaast heeft de bewerker een eigen verantwoordelijkheid om ervoor zorg te
dragen dat hij bij de verwerking van de persoonsgegevens steeds handelt in
overeenstemming met de daaraan in de Wbp gestelde eisen en voorwaarden.

Artikel 2: geheimhouding
1.

2.
3.

Alle personen die werkzaamheden verrichten ter uitvoering van deze overeenkomst
en daarbij de beschikking krijgen over persoonsgegevens die deel uitmaken van de
ledenadministratie van de verantwoordelijke zijn verplicht tot geheimhouding van
die gegevens.
De bewerker zal die personen schriftelijk tot die geheimhouding verplichten.
De bewerker is aansprakelijk voor eventuele schade die optreedt als deze
geheimhoudingsplicht wordt geschonden.

Artikel 3: beveiligingsmaatregelen
1.

2.

De bewerker zal passende administratieve, fysieke, en technische
voorzorgsmaatregelen nemen om verlies of onrechtmatige verwerking van de
persoonsgegevens in de ledenadministratie te voorkomen. De bewerker zal zorgen
dat de beveiliging voldoet aan de actuele geldende standaardeisen/minimaal
voldoet aan de eisen van het geldende beveiligingsadvies van het College
Bescherming Persoonsgegevens.
De bewerker zal eventuele veiligheidsincidenten waarvan hij kennis krijgt
onmiddellijk aan de verantwoordelijke melden. De verantwoordelijke draagt
vervolgens zorg voor onverwijlde doormelding aan het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Artikel 4: inschakelen van derden (onderaannemers, sub-bewerkers)
1.
2.

3.

De bewerker zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden alleen met
toestemming van de verantwoordelijke gebruik kunnen maken van de diensten
van een derde.
Als de bewerker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van de
diensten van een derde, zal hij met die derde een sub-bewerkersovereenkomst
sluiten waarin alle verplichtingen die op grond van deze overeenkomst gelden
voor de bewerker, aan de sub-bewerker worden opgelegd.
De bewerker blijft in dat geval verantwoordelijk voor de nakoming van de
verplichtingen op grond van deze overeenkomst en zal aansprakelijk zijn voor
eventuele schade als gevolg schending van die verplichtingen.

Artikel 5: informatieplicht
1.
2.
3.

De bewerker is verplicht de verantwoordelijke steeds op de hoogte te houden van
de plaats waar de verwerkte gegevens zijn opgeslagen.
De bewerker zal de gegevens niet verwerken of opslaan buiten de Europese Unie,
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke.
Als gegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen of verwerkt zal de
bewerker garanderen dat dit gebeurt met inachtneming van de bepalingen van de
artikelen 76 en 77 Wbp.

Artikel 6: positie betrokkenen
1.



Het is de verantwoordelijkheid van vereniging Leven met blaas- of nierkanker om
de betrokkenen toestemming te vragen voor/op de hoogte te stellen van de
verwerking van hun persoonsgegevens op grond van deze overeenkomst 

Als bij de registratie van het lidmaatschap al toestemming is gevraagd kan met een mededeling
worden volstaan

2.

De bewerker draagt er zorg voor en garandeert dat de verantwoordelijke te allen
tijde in staat is zijn verplichtingen tegenover de betrokkene ten aanzien van inzage,
verbetering, en verwijdering van gegevens na te komen.

Artikel 7: aansprakelijkheid
De bewerker is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het schenden van zijn
verplichtingen op grond van deze overeenkomst.
Artikel 8: duur van de overeenkomst
1.
2.
3.

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van de opdracht voor onbepaalde
tijd.
Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging moet schriftelijk worden gedaan.
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd als een partij zijn
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Geschillen
1.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.

Bij eventuele geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen partijen
in onderling overleg een mediator of arbiter aanstellen om door bemiddeling of een
bindend advies een oplossing te bereiken. Als dit niet tot een oplossing leidt, zal het
geschil aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:

Verantwoordelijke

de bewerker

Lisa Bracht, voorzitter

Pieter Houwers, manager
bedrijfsvoering
Utrecht
25 februari 2016

Utrecht
21 februari 2016

