Onderaannemingsovereenkomst verwerking
persoonlijke gegevens

TUSSEN
DURF (Nathalie Van Londersele en Julie De Decker), hierna ‘Leverancier’ genoemd

EN
…………………………………………………waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
………………………………….…………………………………en waarvan het ondernemingsnummer is
:………………………………………….,
hierna Klant genoemd,
en gezamenlijk aangeduid als de Partijen

INLEIDING
Met ingang van de implementatie van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije
verkeer van die gegevens op 25 mei 2018, moet het contract bepaalde informatie bevatten
en bepaalde verplichtingen van de Partijen uiteenzetten. Bijgevolg, en om te voldoen aan de
AVG in het algemeen, zal deze Onderaannemingsovereenkomst voor de verwerking van
Persoonsgegevens, met ingang van 25 mei 2018 als bijkomstige overeenkomt gelden naast
de samenwerkingsovereenkomst tussen de Partijen.
ARTIKELS
Alle met een hoofdletter geschreven termen die in deze overeenkomst worden gebruikt,
hebben de betekenis die wordt aangegeven in de AVG.
Als de Leverancier persoonsgegevens namens de Klant onder deze overeenkomst verwerkt,
zal de Leverancier zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst naleven.
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Met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van deze
Overeenkomst, stemt de Leverancier ermee in dat :
De Leverancier zal de Persoonsgegevens alleen verwerken voor zover toegestaan door deze
Overeenkomst.
De toegang tot en het gebruik van de gegevens beperkt zich uitsluitend tot Nathalie Van
Londersele en Julie De Decker. Zij verbinden zich ertoe de geheimhoudingsverplichtingen na
te leven die onderworpen zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht.
De Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, uitvoeren
en handhaven met betrekking tot de risico’s die inherent zijn aan de verwerking en de aard
van de Persoonsgegevens om elke toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging,
ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.
De Leverancier zal geen Persoonsgegevens doorgeven aan een derde land buiten de
Europese Economische Ruimte of aan een internationale organisatie.
De Leverancier zal geen andere onderaannemers inschakelen zonder de voorafgaande
toestemming van de Klant.
De Leverancier zal de Klant zo snel mogelijk schriftelijk informeren over elke schending van
deze Overeenkomst of enige toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in
geen geval meer dan 24 uur na het optreden van een dergelijke gebeurtenis. De Leverancier
zal alle nodige maatregelen nemen om de gebeurtenis te onderzoeken en om herhaling
ervan te voorkomen.
De Leverancier zal de Klant onmiddellijk informeren over elk juridisch bindend verzoek om
openbaarmaking van Persoonsgegevens door een gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij
wettelijk verboden.

De verplichtingen van de Leverancier in het kader van deze Overeenkomst blijven van kracht
na het aflopen of beëindigen van deze Overeenkomst gedurende de periode waarin de
Leverancier toegang behoudt tot de Persoonsgegevens die hij op grond van deze
Overeenkomst heeft ontvangen.
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