Verwerrkersovereenkomstt

n:
Partijen
• Klant (Verantwoordelijke)
ed Work (Ve
erwerker):
• Wicke

merking nem
mende dat:
In aanm
Wicked Work besc
chikt als verantwoorde
elijke over persoonsge
egevens, te
e weten
egevens, co
ontactgegev
vens en/of betaalgege
evens van haar klante
en, medewe
erkers
adresge
en leveranciers die
e verzameld zijn als g
gevolg van verkoop
v
va
an artikelen
n met als do
oel het
en van de koop/bestel
k
v
de klan
nt. Wicked Work heeftt de
afronde
ling en hett bedienen van
verwerk
ker ingesch
hakeld als le
everancier en hierdoo
or heeft de verwerker toegang to
ot deze
persoon
nsgegevens
s.
Overee
engekome
en punten::
Beide p
partijen zijn
n op de hoo
ogte van de
e Algemene Verordenin
ng Gegeven
nsbescherm
ming
inclusie
ef de meldplicht datale
ekken en zu
ullen zich gezamenlijk inspannen
n om aan allle
wettelijke eisen te
e voldoen. De
D verwerk
ker zal zich in ieder ge
eval houden
n aan de vo
olgende
punten:











gemene Ve rordening Gegevensb
G
escherming
g na. Voor zover
Partijen komen de Alg
d
de afsprake
en tussen partijen
p
nie
et voorzien in wettelijk
k vereiste re
egelingen, komen
partijen overeen te ha
andelen in overeenste
emming me
et de toepassselijke we
et- en
g op het ge
ebied van d e bescherm
ming van (p
persoons)ge
egevens;
regelgeving
De verwerk
ker en dege
enen die on
nder diens gezag
g
hand
delen zijn v
verplicht om
m
persoonsge
egevens wa
aarvan zij k
kennisneme
en, geheim te houden ;
Persoonsge
egevens mo
ogen alleen
n verwerkt worden volgens de insstructies va
an de
v
verantwoorrdelijke;
De verwerk
ker zorgt vo
oor een goe
ede en passende beve
eiliging van
n de
persoonsge
egevens. Dit gebeurt d
door het ne
emen van zowel
z
techn
nische
maatregele
en en organ
nisatorische
e maatrege
elen;
V
Verwerker heeft de vo
olgende ma
aatregelen genomen ter bescherm
d
ming van de
egevens:
persoonsge
o Tech
hnische ma
aatregelen w
eval firewal ls, virus-sc
canners,
waaronder in ieder ge
encryptie en met
m sterke w
wachtwoord
den besche
ermde acco unts;
gelen waaronder in ied
der geval h
het screene
en van
o Organisatorische maatreg
uwe medew
werkers, en het afsluitten van ruim
mtes en pa nden/beveiligde
nieu
toeg
gang van lo
ocaties en a
apparatuur. Daarnaast dient het aantal
betrrokkenen bij de verwe
erker beperrkt te blijve
en tot het n
noodzakelijk
ke en
dien
nen alle bettrokkenen tte zijn geho
ouden aan geheimhou
uding van de
d
pers
soonsgegev
vens.
o De verwerker
v
zorgt
z
ervoo
or dat de te
echnische en
e organisa torische
maa
atregelen up-to- date blijven.
De verwerk
ker mag pe
ersoonsgege
evens allee
en bewerken in opdraccht van de
v
verantwoorrdelijke, vo
oor het doorr de veranttwoordelijke
e vastgeste
elde doel.
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V
Verwerker mag de gegevens duss niet gebru
uiken voor eigen mark
ketingacties en
d
doeleinden. Verwerke
er mag gege
evens niet doorgeven aan anderre partijen, tenzij
ntwoordelijk
ke;
in opdrachtt van veran
De verwerk
ker mag de
e gegevens niet verwe
erken buiten
n de Europe
ese Unie;
A
Als er een beveiligingsincident o ntdekt is waarbij
w
mog
gelijk perso
oonsgegeve
ens zijn
g
zall de verwerrker direct (en in iederr geval binnen 24
uitgelekt off verloren gegaan,
uur) de verrantwoorde
elijke telefo
onisch en pe
er e-mail op de hoogte
e brengen, zodat
d
de verantw
woordelijke kan inscha
atten of er een
e
melding
g gedaan m
moet worde
en aan
d
de Autorite
eit Persoons
sgegevens of betrokke
enen. De ve
erwerker za
al vervolge
ens alle
instructies voortkome
end uit het onderzoek van het inc
cident zo sn
nel en goed
d
mogelijk uiitvoeren;
De looptijd van deze verwerkers
v
sovereenkomst is gelijk aan de lo
ooptijd van de
ttussen parttijen geslotten overeen
nkomst/geldende afsp
praken. In h
het geval dat de
d
dienstverle
ening van de verwerke
er aan verantwoordelijjke (nog) v
voortduurt, loopt
d
deze verwe
erkersovere
eenkomst d
door;
De verwerk
ker moet biij beëindigi ng van dien
nsten op he
et gebied v
van verwerk
kingen
v
van persoo
onsgegeven
ns alle perso
oonsgegevens wissen of terugge
even aan de
e
v
verantwoorrdelijke en nog bestaa
ande kopieë
ën wissen, behalve alss EU-recht of het
recht van de
d lidstaat verplicht
v
to
ot het bewa
aren van de
eze persoon
nsgegevens
s;
De verwerk
ker is verplicht medew
werking en uitvoering te verlenen
n aan verzo
oeken
v
van betrokkenen als bedoeld
b
in a
art. 15 t/m
m 22 van de
e AVG.
ker moet allle informattie met betrekking tott deze
De verwerk
v
verwerkers
sovereenkomst beschi kbaar mak
ken aan verrantwoorde lijke en aud
dits en
inspecties door
d
de verrantwoorde
elijke of gem
mandateerd
de auditor ttoestaan en
hieraan me
eewerken. Indien
I
een instructie, volgens de
e verwerkerr, tegen de
v
verordening, EU-rechtt of recht v
van de lidstaat ingaat, moet de v
verwerker
o
onmiddellijk de verantwoordelijk
ke op de ho
oogte stellen;
V
Verwerker is aansprak
kelijk voor de schade bij overtredingen van
n deze
v
verwerkers
sovereenkomst door d
de verwerke
er;
IIn een conttract tussen
n de verwe
erker met een sub-verrwerker mo
oeten dezelffde
v
verplichting
gen gelden als die uit deze verwerkersovere
eenkomst. Als de subv
verwerker zijn verplichtingen tott gegevensbeschermin
ng niet nak
komt, zal de
e
v
verwerker volledig aansprakelijk
k zijn jegens de veranttwoordelijk
ke.
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