
Verwerkersovereenkomst Boekema en Onderaannemer 
De partijen bij de overeenkomst 
 
Ondergetekenden: 
Naam Boekema 
Naam verantwoordelijke 
Functie verantwoordelijke 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres  
 
Hierna verder te noemer: de verantwoordelijke 
 
Naam Onderaannemer 
Naam  
Adres (woonadres en verblijfplaats) 
Telefoonnummer 
E-mailadres  
 
Hierna verder te noemen: de verwerker 
 
Definities: 

Persoonsgegevens:  Elk gegeven van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon (de ‘betrokkene’). 

Verwerking:  elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot per-
soonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, ge-
bruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of 
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met 
elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

Verantwoordelijke:  de natuurlijke persoon, rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 
dienst of ieder ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het 
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 
vaststelt. 

Betrokkene:    de persoon op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn. 
Derde:  ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, 

of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoorde-
lijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwer-
ken. 

Verwerker:    degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.  
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Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

1. Omtrent de aanvang, duur en de beëindiging van de verwerkersovereenkomst 
 

1.1 Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
inclusief de Meldplicht Datalekken en spannen zich in daaraan te voldoen.  

1.2 Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen. 
1.3 De duur van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen 

gesloten overeenkomst (naam van die overeenkomst). Bij het eindigen van deze overeen-
komst eindigt automatisch deze verwerkersovereenkomst. 

1.4 Na beëindiging van deze verwerkersovereenkomst verwijdert de verwerker direct alle per-
soonsgegevens of retourneert deze naar de verantwoordelijke. Tot het moment waarop alle 
gegevens zijn geretourneerd en/of verwijderd lopen de verplichtingen ten aanzien van ge-
heimhouding en de meldplicht Datalekken ongewijzigd door. 

1.5 De verwerker verstrekt aan de verantwoordelijke een schriftelijke verklaring waaruit blijkt 
dat de persoonsgegevens niet langer in het bezit zijn. 

 
2. De verwerking van persoonsgegevens 

2.1 De verwerker verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke en 
voor het afgesproken doel en verkrijgt daarover zelf geen zeggenschap.  

2.2 De verwerker verwerkt de persoonsgegevens niet voor een ander doel, tenzij daarvoor uit-
drukkelijke toestemming is gegeven door de verantwoordelijke. 

2.3 De persoonsgegevens mogen zonder toestemming van de verantwoordelijke niet worden 
doorgegeven aan een derde. Indien toestemming is verleend voor het doorgeven van per-
soonsgegevens aan een derde, dan rusten op die derde ten minste dezelfde eisen zoals vast-
gelegd in deze verwerkersovereenkomst. 

2.4 Op de verwerker en de personen onder diens gezag, rust de verplichting om de persoonsge-
gevens geheim te houden.  

2.5 Het is de verwerker niet toegestaan persoonsgegevens te (laten) verwerken door andere per-
sonen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

2.6 De verwerker geeft binnen 14 dagen gehoor aan een verzoek van de betrokkene om inzage 
te krijgen in de eigen persoonsgegevens. Een verzoek kan ook bestaan uit het wijzigen, aan-
vullen of verwijderen van de eigen persoonsgegevens. 

2.7 De verwerker dient medewerking te verlenen aan inspecties die de verantwoordelijke laat 
uitvoeren om te controleren of de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de on-
derlinge afspraken dan wel de geldende wet- en regelgeving. 

3. De beveiliging van persoonsgegevens en datalekken 

3.1 Ter voorkoming van het verliezen, wijzigen, ongeoorloofde verstrekking, ongeoorloofde toe-
gang of anderszins onrechtmatige verwerkingen van de persoonsgegevens, zorgt de verwer-
ker voor een afdoende beveiliging.  
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3.2 De beveiliging is afgestemd op de verwerking en bestaat minimaal uit het treffen van zowel 
technische als organisatorische maatregelen. Bij technische maatregelen kan gedacht wor-
den aan software technische beveiligingsoplossingen en het werken met beveiligde docu-
menten en apparaten waarop persoonsgegevens opgeslagen worden. Bij organisatorische 
maatregelen kan gedacht worden aan fysieke maatregelen die moeten voorkomen dat onbe-
voegden toegang hebben tot apparaten of locaties waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

3.3 De verantwoordelijke verstrekt binnen een week na ondertekening van deze overeenkomst 
een overzicht met verwerkingen van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden alsmede 
de door de verwerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

3.4 Bij ontdekking van een (potentieel) datalek dient de verwerker de verantwoordelijke binnen 
24 (vierentwintig) uur telefonisch en per e-mail op de hoogte te stellen. De contactgegevens 
van de verantwoordelijke zijn: telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres.  

3.5 Na de melding als bedoeld onder 3.4 zal de verwerker zo spoedig mogelijk iedere ontwikke-
ling en inlichting doorgeven aan de verantwoordelijke ten behoeve van een eventuele mel-
ding aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

3.6 Indien er sprake is van een (potentieel) datalek, zal de verwerker aan de verantwoordelijke 
meedelen: de details van het datalek alsmede welke systemen en hoeveel betrokkenen door 
het lek geraakt zijn, de gevolgen die het had voor de betrokkenen, de maatregelen die u 
heeft voorgesteld of genomen om het datalek aan te beëindigen inclusief de eventuele maat-
regelen om de mogelijke nadelige gevolgen ervan te beperken en welke maatregelen er wor-
den getroffen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1  De verwerker is aansprakelijk voor alle geleden en te lijden schade indien zij de wet en de 
bepalingen uit deze overeenkomst niet nakomt. 

4.2  Indien de verwerker de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is de verwerker 
aan de verantwoordelijke een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 voor elke 
overtreding en € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt 
de verantwoordelijke het recht om alle schade te vorderen op de verwerker die voortvloeit 
uit het niet nakomen van deze overeenkomst.  

4.3 De verwerker is aansprakelijk voor de aan de verantwoordelijke opgelegde bestuurlijke 
boete, indien de geleden schade het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van de 
verwerker. 

4.4 De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden waarmee de verwer-
ker samenwerkt, indien dit het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van de ver-
werker.  

 
5. Forumkeuze 

5.1 Op deze verwerkersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen dit 
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
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5.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement 
waar de verantwoordelijke gevestigd is, tenzij partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeenkomen.  
 
 

6. Slotbepalingen 
 

1.1 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze overeenkomst met een an-
dere overeenkomst, dan prevaleert hetgeen partijen in deze overeenkomst zijn overeenge-
komen. 

1.2 Van deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De wijziging dient door 
beide partijen te worden ondertekend en een exemplaar van de schriftelijke en onderte-
kende wijziging wordt aan deze overeenkomst gehecht. 
 

Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren partijen in het bezit te zijn van een exem-
plaar van deze overeenkomst. 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend te (plaats) 
 
Datum en plaats 
 
(Boekema) verantwoordelijke    (Onderaannemer) verwerker 
 


	Verwerkersovereenkomst Boekema en Onderaannemer

