Hondenuitlaatservice
Dé Uitlaat
Da Costastraat 99
2513 RR Den Haag
IBAN: NL95 ABNA 0588898848
KvK.: 68045646
dewi@de-uitlaat.nl
06-44538544
www.de-uitlaat.nl

Verwerkersovereenkomst Dé Uitlaat
Contractspartijen:
1.
2.

Verantwoordelijke en tevens opdrachtgever, genoemd in de overeenkomst
Verwerker, te weten Dé Uitlaat, statutair gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door
D.A. Balkema

Overwegende dat:
Gegevensverantwoordelijke en gegevensverwerker hebben op ______________________ een
overeenkomst tot opdracht gesloten. Ter uitvoering van deze overeenkomst worden
persoonsgegevens verwerkt.
Dé Uitlaat hecht grote waarde aan het beschermen van deze persoonsgegevens, en legt daarom
in deze overeenkomst vast wat de verwerker wel en niet mag doen met de persoonsgegevens.
1. Definities
1.1
Persoonsgegevens: Alle opgegeven informatie, welke staan vermeld in de
overeenkomst onder de kopjes ‘Gegevens eigenaar’ en ‘Gegevens hond’.
1.2
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, verwijderen of
vernietigen van gegevens.
1.3
Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon/ rechtspersoon/
overheidsinstantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.4
Verwerker: Een natuurlijke persoon/ rechtspersoon/ overheidsinstantie die ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
1.5
Betrokkene: Geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de
verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
1.6
Verwerkersovereenkomst: Deze overeenkomst
1.7
Datalek: Inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot
de vernietiging, het verlies, de wijziging of ongeoorloofde verstrekking van de
verwerkte persoonsgegevens.
2. Totstandkoming, duur en beëindiging van deze verwerkersovereenkomst
2.1
Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop deze wordt
ondertekend.
2.2
Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de overeenkomst en zal gelden voor
zolang de overeenkomst duurt.
2.3
Indien de overeenkomst eindigt, eindigt deze verwerkersovereenkomst automatisch.
De verwerkersovereenkomst kan niet apart worden opgezegd.
2.4
Na beëindiging van deze verwerkersovereenkomst zullen de lopende verplichtingen
voor de verwerker blijven voortduren.
3. Persoonsgegevens
3.1
Verwerker zal alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van verantwoordelijke
en heeft geen zeggenschap over de gegevens.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Verwerker behoudt zich het recht om voor eigen marketingdoeleinden de volgende
gegevens te verwerken in Social Mediacampagnes of andere marketinguitingen:
Naam hond, ras hond, beeldmateriaal hond.
Verwerker houdt zich aan de wet en verwerkt de gegevens op een behoorlijke,
zorgvuldige en transparante wijze.
Verwerker mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen andere
personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens.
Wanneer verwerker, met toestemming, andere organisaties inschakelt, moet deze
minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze verwerkersovereenkomst.
Wanneer er een verzoek van de verantwoordelijke binnen komt die zijn of haar
privacy rechten wilt uitoefenen, werkt Dé Uitlaat hier binnen 14 dagen aan mee. Deze
rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering,
afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een
verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

4. Beveiligen van persoonsgegevens
4.1
Verwerker zorgt ervoor dat de persoonsgegevens voldoende beveiligd worden. Hier
worden passende technische en organisatorische maatregelen voor getroffen.
4.2
De site van Dé Uitlaat wordt beheerd en gehost door ‘AtlantIT’. De rechten die
‘AtlantIT’ heeft met betrekking tot persoonsgegevens van verantwoordelijken, staan
vermeld in de verwerkingsovereenkomst die met ‘AtlantIT’ is gesloten.
4.3
De financiële administratie van Dé Uitlaat wordt afgehandeld door ‘Maya Seif Fiscaal
adviesbureau’. De rechten die ‘Maya Seif Fiscaal adviesbureau’ heeft met betrekking
tot persoonsgegevens van verantwoordelijken, staan vermeld in de
verwerkingsovereenkomst die met ‘Maya Seif Fiscaal adviesbureau’ is gesloten.
4.4
Verantwoordelijke mag een inspectie of audit binnen Dé Uitlaat uit laten voeren om te
bepalen of het verwerken van de persoonsgegevens aan de wet en de afspraken uit
deze verwerkersovereenkomst voldoet. Hierbij zal Dé Uitlaat medewerking verlenen,
waaronder toegang tot het gebouw en het ter beschikking stellen van de database
voor alle relevante informatie.
4.5
De kosten voor de uitvoering van deze audit kunnen niet verhaald worden op Dé
Uitlaat. Ook niet als deze per abuis niet kan voldoen aan de overeengekomen
verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst.
4.6
De controle op de algehele verwerking van persoonsgegevens door de verwerker
kan, naast de audit mogelijkheid, ook gebeuren via zelfevaluatie. Hierbij zal de
verwerker een rapport verstrekken waarin wordt aangetoond dat verwerker voldoet
aan de wet en de afspraken uit deze verwerkersovereenkomst. Het rapport dient
ondertekend te worden door de eigenaar van Dé Uitlaat. Voor het opstellen van een
dergelijk rapport kunnen kosten in rekening gebracht worden door de verwerker aan
de verantwoordelijke.
4.7
Wanneer verantwoordelijke vind dat een wijziging in de te nemen
beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is, zal verwerker in overleg treden met de
verantwoordelijke over de te maken wijzigingen. De kosten voor mogelijke wijzigingen
kunnen verhaald worden op de verantwoordelijke.
5. Exporteren persoonsgegevens
5.1
Dé Uitlaat mag geen persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of
organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder daarvoor
voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de
verantwoordelijke.
6. Geheimhouding
6.1
Dé Uitlaat zal de verstrekte persoonsgegevens geheimhouden, tenzij dit op basis van
een wettelijke verplichting niet mogelijk is. De gegevens genoemd in artikel 3.2 van
deze verwerkersovereenkomst vallen niet onder deze gegevens.
6.2
Dé Uitlaat zal ervoor zorgen dat ook personeel en ingeschakelde hulppersonen zich
aan deze geheimhouding houden, door een geheimhoudingsplicht in de (arbeids-)
contracten op te nemen.

7. Datalekken
7.1
In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek zal de verantwoordelijke de
verwerker binnen 24 uur hierover informeren op dewi@de-uitlaat.nl. Visa versa zal er
bij een mogelijk datalek ook binnen 24 uur contact opgenomen worden door de
verwerker met de verantwoordelijke.
7.2
Na de melding van een mogelijk datalek zal de verwerker de verantwoordelijke op de
hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek en de maatregelen
die door de verwerker zijn getroffen om het datalek te beperken, te beëindigen en
een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.
7.3
Bij een mogelijk datalek zal overleg tussen verwerker en verantwoordelijke
plaatsvinden, waarin wordt bepaald of er bij een daadwerkelijk datalek een melding
aan de toezichthouder wordt gedaan. Het daadwerkelijk maken van een melding is de
verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke.
7.4
Eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen en in de toekomst
te kunnen voorkomen, komen voor rekening van de verwerker.
8. Aansprakelijkheid
8.1
Als de verwerker de verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst of de wet
willens en wetens niet nakomt, is deze hiervoor aansprakelijk.
8.2
Verwerker is aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen uit deze
verwerkersovereenkomst of de wet door personen of organisaties waar een
samenwerking mee is aangegaan.
8.3
Verwerker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, voor zover
dit is ontstaan door de werkzaamheden van de verwerker of personen of organisaties
waar een samenwerking mee is aangegaan.
8.4
Mogelijk geleden schade van de verantwoordelijke door niet nagekomen
verplichtingen van de verwerker kunnen niet verhaald worden op de verwerker.
9. Teruggave persoonsgegevens en bewaartermijn
9.1
Na het beëindigen van deze verwerkersovereenkomst geeft de verwerker de
persoonsgegevens terug, als hiervoor schriftelijk een aanvraag voor wordt ingediend
door de verantwoordelijke bij de verwerker. Eventuele achtergebleven
persoonsgegevens zullen door de verwerker op een zorgvuldige en veilige manier
vernietigd worden.
9.2
De persoonsgegevens die de verwerker verwerkt volgens deze
verwerkersovereenkomst zullen na beëindiging van de overeenkomst tot opdracht en
het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/ of op verzoek van de
verantwoordelijke op een zorgvuldige en veilige manier vernietigd worden. Een
wettelijke bewaartermijn is er bijvoorbeeld wanneer de verwerker persoonsgegevens
moet bewaren om belastingtechnische redenen.
9.3
Verwerker zal na teruggave en/ of vernietiging van de persoonsgegevens schriftelijk
aan de verantwoordelijke verklaren dat deze niet meer in het bezit is van de
persoonsgegevens.
9.3.1
Verantwoordelijke dient dit binnen 14 dagen schriftelijk te confirmeren.
10. Slotbepalingen
10.1
Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de overeenkomst. Alle rechten en
verplichtingen uit de overeenkomst zijn daarom ook van toepassing op de
verwerkersovereenkomst.
10.2
Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit de overeenkomst en de
verwerkersovereenkomst, gelden de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst.
10.3
Afwijkingen op deze verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig wanneer dit
schriftelijk is overeengekomen tussen verwerker en verantwoordelijke
10.4
Op deze verwerkersovereenkomst en de werkzaamheden van de verwerker is het
Nederlandse recht van toepassing.

Overeenkomst
Door het ondertekenen van dit formulier gaat de Opdrachtgever akkoord met de door
hondenuitlaatservice Dé Uitlaat opgestelde algemene voorwaarden en
verwerkingsovereenkomst zoals beschikbaar via de website.
Naam Opdrachtgever:

_______________________________________________________

Handtekening Opdrachtgever: _______________________________________________________

Naam Opdrachtnemer:

_______________________________________________________

Hantekening Opdrachtnemer: _______________________________________________________

Plaats:

_______________________________________________________

Datum:

_______________________________________________________

