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1.1       Wanneer de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens 
verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze 
verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet- en regelgeving. 
De Opdrachtnemer zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om een 
op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte Persoonsgegevens. 
De Opdrachtnemer dient daarbij rekening te houden met de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de qua ernst uiteenlopende risico’s voor 
de rechten en vrijheden van personen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever desgevraagd en 
onverwijld informeren over de wijze waarop de Opdrachtnemer invulling geeft aan zijn 
verplichtingen op grond van voorgenoemde Wet- en regelgeving.  
1.2       De Opdrachtnemer zal de ter verwerking verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen 
doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden verwerken dan 
redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever hiervoor 
schriftelijke toestemming heeft verleend. 
1.3       De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever onverwijld over ieder verzoek en/of 
iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de 
Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.  
1.4       De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene 
een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het 
recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de 
Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. De 
Opdrachtnemer zal niet zelfstandig uitvoering geven aan de verplichtingen die op grond van de 
wet op de Opdrachtgever berusten.  
1.5       De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen twee werkdagen over ieder 
rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van 
Persoonsgegevens met derden.  
1.6       De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, doch 
uiterlijk binnen 48 uur, zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de 
beveiliging van betreffende persoonsgegevens en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever alle 
door de Opdrachtgever noodzakelijk geachte informatie.  
1.7       De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een inbreuk in 
verband met de beveiliging van betreffende persoonsgegevens a. een gedetailleerde 
omschrijving van de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens; 
b. type/soort Persoonsgegevens dat daarbij betrokken is; c. van hoeveel personen de 
Persoonsgegevens daarbij betrokken zijn; d. de identiteit van de personen die daarbij betrokken 
zijn; e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkene(n) te beperken en 
de betreffende inbreuk te verhelpen; f. de oorzaak van de inbreuk in verband met de beveiliging 
van betreffende Persoonsgegevens; g. de duur van de inbreuk en het ontstaansmoment.  
1.8       De eventuele kosten die gemaakt worden om de inbreuk in verband met de beveiliging 
van betreffende Persoonsgegevens op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten 
maakt, tenzij de inbreuk is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de 
Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Daarnaast 
behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.  
1.9 Communicatie over de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende 
Persoonsgegevens zal altijd geschieden in overleg.  



1.10     Indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever eindigt, zal de 
Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat alle persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden geretourneerd aan Opdrachtgever of 
met instemming van Opdrachtgever worden vernietigd, behoudens voor zover een dwingend 
wettelijke bepaling hieraan in de weg staat. 
1.11.    Als de Opdrachtnemer in strijd handelt met dit artikel en/of relevante Wet- en 
regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, dan zal de Opdrachtnemer 
de Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake. 

 


