S.S.V. Colt 45
VERWERKERSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
De Schietsportvereniging S.S.V. Colt 45, gevestigd aan de Papaverweg 15 te Amsterdam, handelend
namens deze: de heer …………………., voorzitter/secretaris/penningmeester;
optredend als “verwerkingsverantwoordelijke”
en
………………….., gevestigd te ………………, als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, handelend namens deze: de heer ………………………….., ……………(functie);
hierna te noemen: “verwerker”

overwegende dat:
a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten
van werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling, implementatie, instandhouding en
beheer van het relatiemanagementsysteem;
verwerkingsverantwoordelijke
in
het
kader
van
deze
opdracht
aan
bewerker/verantwoordelijke direct of indirect gegevens zal verstrekken en/of
bewerker/verkrijger ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke gegevens zal verwerken;
de te verwerken gegevens van verwerkingsverantwoordelijke onder meer persoonsgegevens
bevatten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
verwerkingsverantwoordelijke wordt gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke in de
zin van de AVG;
verwerker wordt gekwalificeerd als een verwerker in de zin van de AVG in het geval
verwerker ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt,
waarbij verwerkingsverantwoordelijke het doel van en de middelen voor de verwerking van
de persoonsgegevens vaststelt;
de AVG aan verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat
verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten bewerkingen;
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker groot belang hechten aan het beschermen van
de persoonsgegevens van betrokkenen;
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in aanvulling op de reeds tussen hen
overeengekomen afspraken middels deze overeenkomst een verwerkersovereenkomst, zoals
bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, wensen te sluiten.

AVG 1.0 Verwerkersovereenkomst, pagina 1

komen het volgende overeen:
1.

Opdracht:
Verwerker verricht ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke werkzaamheden in
het kader van de ontwikkeling en implementatie van het relatiemanagementsysteem
(customer relationship management). Verwerker zal de persoonsgegevens – in de zin van de
AVG - die in verband met deze opdracht door verwerkingsverantwoordelijke worden
verstrekt, uitsluitend in het kader van voormelde opdracht aanwenden/verwerken of voor
zover dat nodig is voor de nakoming van de (wettelijke) verplichtingen waaraan verwerker
zelf is onderworpen.
Gelet op het voorgaande zal verwerking van persoonsgegevens door verwerker uitsluitend
plaats vinden in het kader van:
a.
b.

de verlening van diensten, waarbij verwerker direct dan wel indirect toegang zal
hebben tot persoonsgegevens;
een verzoek tot inzage door een bevoegde autoriteit, na akkoord door
verwerkingsverantwoordelijke.

2.

Onderlinge relatie:
Verwerker verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke
overeenkomstig de instructies en onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.
Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.

3.

De (persoons)gegevens:
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat alleen die (persoons)gegevens die
daadwerkelijk van belang zijn voor de uitoefening van de met verwerker overeengekomen
werkzaamheden, zullen worden doorgegeven aan verwerker.

4.

Toegang tot gegevens:
Verwerker legt vast welke medewerkers toegang hebben
verwerkingsverantwoordelijke aangeleverde (persoons)gegevens.

5.

tot

de

door

de

Inschakeling personeel en/of derden, doorgifte:
Verwerker ziet erop toe dat de verplichtingen uit deze overeenkomst eveneens worden
nagekomen door het door haar ingeschakelde personeel, en/of de door haar ingeschakelde
(sub)bewerker(s) van de persoonsgegevens.
Verwerker mag in het kader van deze overeenkomst echter alleen gebruik maken van een
derde/persoonsgegevens doorgeven aan derden indien de verwerkingsverantwoordelijke
hiervoor
schriftelijk
toestemming
heeft
gegeven,
welke
toestemming
de
verwerkingsverantwoordelijke niet zonder goede reden zal of kan onthouden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal verwerker geen persoonsgegevens verwerken
buiten de Europese Economische Ruimte zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke zal deze toestemming niet op
onredelijke gronden onthouden, maar kan aan de toestemming redelijke voorwaarden
verbinden.
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6.

Medewerking, teruggave persoonsgegevens:
Verwerker is op eerste verzoek van verwerkingsverantwoordelijke gehouden die
medewerking te verlenen die nodig is om persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te
vernietigen.
Voor zover verwerker na de beëindiging van de overeenkomst nog beschikt over
persoonsgegevens, zal zij deze op zo kort mogelijke termijn vernietigen, dan wel – in overleg
met verwerkingsverantwoordelijke – aan verwerkingsverantwoordelijke retourneren, tenzij
verwerker op grond van geldende wet- of regelgeving gehouden is de persoonsgegevens
(gedurende een bepaalde tijd) te bewaren.

7.

Naleving wet- en regelgeving:
Verwerker zal bij de verwerking van de gegevens en het inzien van die gegevens in het kader
van de in artikel 1 genoemde opdracht, handelen in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.

Geheimhoudingsplicht:
Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij in het kader van
de uitvoering van de opdracht ontvangt en zal de personen die in zijn dienst zijn dan wel die
werkzaamheden ten behoeve van hem verrichten, verplichten tot geheimhouding met
betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen. Deze verplichting zal
na beëindiging van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd voortduren.

9.

Beveiligingsmaatregelen:
Verwerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om
de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking, dan wel ter voorkoming van onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke heeft de bevoegdheid om wijzigingen in de
beveiligingsmaatregelen voor te stellen zodat deze minimaal voldoen aan de voor
verwerkingsverantwoordelijke geldende verplichtingen met betrekking tot beveiliging en/of
het door haar passend geachte niveau van beveiliging. Verwerker zal aan verzoeken van
verwerkingsverantwoordelijke ter zake gehoor geven, tenzij deze verzoeken onredelijk zijn.

10.

Controle:
De verwerkingsverantwoordelijke zal periodiek (laten) controleren of de verwerker zijn
verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens nakomt. Verwerker stelt verwerkingsverantwoordelijke hiertoe steeds in
de gelegenheid.

11.

Duur van de overeenkomst:
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen en wordt
aangegaan voor de duur van de opdracht. Deze overeenkomst eindigt alsdan van rechtswege
op het moment van beëindiging c.q. de ontbinding van de opdracht.
Artikel 8 (Geheimhouding) en artikel 13 (Toepasselijk recht en forumkeuze) zullen ook na de
beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen partijen
voortduren.
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12.

Kosten:
Kosten voortvloeiend uit inzageverzoeken van betrokkene(n), onderzoeken of audits van de
Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder met betrekking tot
persoonsgegevens, zullen worden gedragen door verwerker.
Kosten uit het opvragen van persoonsgegevens of inbeslagnemingen door justitiële
autoriteiten komen eveneens voor rekening van verwerker.

13.

Toepasselijk recht en forumkeuze:
Op deze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te ………………….

Getekend in tweevoud te ………………/…………………(plaats), op ……………………… (datum)

……………………………………………….

………………………………………………….

……………………., voorzitter SSV Colt 45
Namens de verwerkingsverantwoordelijke

…………………….., …………………..
Namens de verwerker
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