Verwerkingsovereenkomst Kaagee Solutions
Evenals de algemene voorwaarden maakt deze Verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst inzake
diensten tussen Kaagee Solutions gevestigd in Alblasserdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer: 62825097 (hierna:
“Kaagee Solutions”) en zijn wederpartij. In ogenschouw van deze verwerkersovereenkomst wordt Kaagee Solutions aangemerkt als
“Verwerker” en de wederpartij (klant) als “Verwerkingsverantwoordelijke”.

Definities
In deze Overeenkomst worden een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van deze begrippen zal hieronder verduidelijkt worden. Er
is gebruik gemaakt van omschrijvingen uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
Betrokkene:
Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft
Derden:
Anderen dan U en Kaagee Solutions
Onderliggende Opdracht:
De overeenkomst waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan
Verwerker opdracht heeft gegeven om verwerkingen te
verrichten
Overeenkomst:
Deze Verwerkersovereenkomst
Datalek:
Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging, zoals
bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG, die leidt tot de aanzienlijke
kans op ernstige (directe) nadelige gevolgen dan wel
ernstige nadelige gevolgen heeft voor de actuele
bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegeven:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon
AVG:
Afkorting voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze
verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming
persoonsgegevens per 25 mei 2018
Verwerken/verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens

Privacy overwegingen
Verwerkingsverantwoordelijke (u) en Verwerker (Kaagee Solutions) zijn een overeenkomst aangegaan voor het laten bouwen of
beheren van een website (met of zonder contactformulier) en/of het opbouwen van een verbeterde google ranking met
zoekmachine-optimalisatie. Dan Wel het oplossen van problemen aan de computer van Verwerkingsverantwoordelijke of andere
apparaten bij Verwerkingsverantwoordelijke thuis.
Bij een website met formulier kunnen er via dit formulier door bezoekers van de website van de Verwerkingsverantwoordelijke
gegevens achter gelaten worden. Welke velden het formulier weergeeft en welke gegevens de bezoeker op de website van
Verwerkingsverantwoordelijke achterlaat wordt bepaald door de Verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden verzonden
naar het e-mailadres van Verwerkingsverantwoordelijke zoals ingesteld in het website beheersysteem en eventueel opgeslagen in
het website beheersysteem (Bijvoorbeeld Wordpress, Joomla of Drupal CMS) afhankelijk van het gewenste contactformulier.

Het is mogelijk en wenselijk in het kader van privacy en veiligheid om de (te bouwen) website van Verwerkingsverantwoordelijke te
voorzien van SSL beveiliging. Verwerkingsverantwoordelijke kan dit door Verwerker tegen betaling laten installeren.
Een nieuwsbrief kan worden toegevoegd als de Verwerkingsverantwoordelijke dit wenst. Deze zal dan tegen betaling AV-Proof
gemaakt worden door de Verwerker. Het beheer over de nieuwsbrief is de verantwoordelijkheid van de
Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders overeengekomen in een beheerscontract.
Het instellen van analytische hulpmiddelen (cookies en extensies), dat persoonsgegevens verzameld door middel van ip-adressen
kan verzorgd worden door Verwerker. De verantwoordelijkheid van het verzamelen van deze gegevens en het eventueel plaatsen van
een privacy en cookie-statement ligt bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker kan dit verzorgen tegen betaling.
Verkregen persoonsgegevens ter uitvoering van diensten bij Verwerkingsverantwoordelijke thuis in de vorm van gegeven
computerhulp door de Verwerker worden niet opgeslagen en zijn verkregen en gebruikt om een goede dienst te leveren en zijn
gezamenlijk overeengekomen door Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

Wederzijdse verantwoordelijkheden
●

●
●

●

●

●

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor
de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG).
Verwerker zal de persoonsgegevens verwerken voor de door Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde doelstellingen en
met behulp van de overeengekomen middelen.
Op Verwerkingsverantwoordelijke rust ingevolge artikel 24 AVG de verplichting passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen ten uitvoer te brengen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van de
Persoonsgegevens.
Op Verwerkingsverantwoordelijke rust ingevolge artikel 28 lid 1 AVG door inschakeling van Verwerker ter verwerking van
de Persoonsgegevens tbv Verwerkingsverantwoordelijke, tevens de verplichting zorg te dragen dat Verwerker voldoende
waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de
Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
Op Verwerkingsverantwoordelijke rust ingevolge artikel 33 en 34 AVG een verplichting tot het melden van inbreuken op de
beveiliging zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG (hierna: Datalekken) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP)
en aan de ‘betrokkene’ in de zin van de AVG (hierna: Betrokkene).
Partijen conform artikel 28 lid 3 AV G, al hun afspraken omtrent de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker en
het melden van Datalekken wensen vast te leggen in deze Overeenkomst.

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1

Partijen verplichten zich over en weer conform de AVG te handelen

1.2

Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig schriftelijk
overeengekomen instructies van Verwerker en onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van
Verwerkingsverantwoordelijke en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.

1.3

Verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot de Persoonsgegevens ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en Verwerker
‘Verwerker’ in de zin van de AVG. Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de verwerking
van de Persoonsgegevens overeenkomstig de Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met de AVG.

1.4

Verwerkingsverantwoordelijke heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel en
de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.

1.5

Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt
derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur

van de opslag van de Persoonsgegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens komt nimmer bij Verwerker te
rusten.
1.6

Indien Verwerker alleen toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zonder een verplichting om deze te verwerken, zal
Verwerker zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens alsmede de
bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats (path) waar deze
Persoonsgegevens zich bevinden.

1.7

Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te
stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, tot na overleg met en goedkeuring van
Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van
de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs
nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke
voorwaarden.

1.8

Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken met betrekking tot inzage in de
Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen
gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

1.9

Verwerker zal de gegevens verwerken in overeenstemming met artikel 28 AVG en de overeenkomstig 32 AVG vereiste
maatregelen.

1.10

Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is
vastgesteld. En Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor
zover deze niet reeds in de Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.11

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat voor de verwerking een adequate wettelijke grondslag aanwezig is

1.12

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen zoals bedoeld in
deze Overeenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 2 Subverwerkers
2.1

Verwerker mag de verwerking van persoonsgegevens niet door een subverwerker laten uitvoeren alvorens
Verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte is gesteld en zijn nadrukkelijke toestemming is verkregen. Tenzij het
gaat om de in het volgende lid (2.3) genoemde subverwerkers, waar Verwerkingsverantwoordelijke nadrukkelijk mee
akkoord gaat middels deze overeenkomst. Indien Verwerker een subverwerker inschakelt is Verwerker verantwoordelijk
voor het handelen van deze derde.

2.2

Verwerker zal met Subverwerkers overeenkomen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treffen
overeenkomstig artikel 28 lid 3 artikel 32 lid 3 van de AVG.

2.3

Verwerkingsverantwoordelijke is akkoord en instrueert Verwerker om van de volgende dienstverleners (verder:
Subverwerkers) gebruik te maken (waarmee Verwerker verwerkersovereenkomsten heeft gesloten), en daarbij de
volgende gegevens te verwerken, voor de volgende doeleinden:

●

Google search console: Voor de analyse en optimalisatie van website bezoeken en verkeersbronnen, geanonimiseerd.
Verzamelde gegevens: cookies (ip-adres) | link: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

●

Google Analytics: V
 oor de analyse en optimalisatie van website bezoeken en verkeersbronnen, geanonimiseerd. Het delen
van informatie is uitgezet. Verzamelde gegevens: cookies (ip-adres)

●

Google G-suite: Voor het versturen en ontvangen van mail van potentiële klanten, prospects en derden. Opmaak en opslag
van documenten (facturen, prijsopgaven, offertes, etc) in de cloud. Verzamelde gegevens: Bedrijfsnaam, naam, adres,
postcode, plaats, e-mail, telefoonnummer

●

Siel Acumulus: Voor het opslaan van facturen en bijhouden van administratie & boekhouding. Verzamelde gegevens:
Bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, plaats, e-mail, telefoonnummer

●

Cloudflare: Voor het versnellen & extra beveiligen van de website. Verzamelde gegevens: cookies (ip-adres)

●

Robohost: Voor het vastleggen van domeinen en webhosting + e-mailadressen. Verzamelde gegevens: Bedrijfsnaam,
naam, adres, postcode, plaats, e-mailadressen, telefoonnummer, ipadressen en domeinnaam

Artikel 3 beveiliging
3.1

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich
meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking te voorkomen. De
beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft zijn hieronder opgenomen.

3.2

Verwerker implementeert de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 32 AVG. Verwerker heeft de volgende
beveiligingsmaatregelen genomen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
Usb apparaten met wachtwoordvergrendeling;
Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
Gezipte backups met wachtwoordvergrendeling
Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) t technologie;
Geheimhoudingsplicht naar (ingeschakelde) derden, tenzij toestemming gekregen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

3.3

Verwerker zal zich ervoor inspannen dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan een niveau dat, rekening houdend met
de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging van de beveiligingsmaatregelen, ten minste gebruikelijk is
in de branche gezien de door Verwerker geboden dienstverlening.

3.4

Verwerkingsverantwoordelijke is op de hoogte van de beveiligingsmaatregelen die Verwerker heeft genomen en is
akkoord dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de
omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

3.5

Vindt er toch een ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens plaats ondanks ingestelde
beveiligingsmaatregelen, dan rust de bewijslast bij de Verwerkingsverantwoordelijke dat Verwerker niet passend heeft
gehandeld.

3.6

Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht toe te zien op de naleving van Verwerker van de in deze Overeenkomst
overeengekomen beveiligingsmaatregelen, conform de afspraken die hierover zijn gemaakt.

3.7

Indien Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke van mening zijn dat er wijzigingen in de door Verwerker te treffen
beveiligingsmaatregelen vereist zijn om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen waarborgen, dan treden Verwerker en
Verwerkingsverantwoordelijke in overleg over de door Verwerkingsverantwoordelijke gewenste wijziging in de
beveiligingsmaatregelen.

Artikel 4 Datalekken en meldplicht
4.1

Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Overeenkomst de
‘Verwerkingsverantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 4 sub 7 AVG.

4.2

Als er sprake is van een Datalek dan stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte. Verwerker
streeft dit te doen binnen 48 uur nadat Verwerker dit Datalek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat Verwerker daarover
door Subverwerkers is geïnformeerd. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke daarbij voorzien van de informatie die
Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. Verwerker zendt
de melding van Subverwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke door. Ook over de door Verwerker, of subverwerker, naar
aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houdt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte.

4.3

Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke ogenblikkelijk nadat Verwerker ervan kennis heeft genomen, in kennis te
stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de
verwerking van Persoonsgegevens, en zal Verwerker in ieder geval informatie verstrekken over het volgende: (I) de aard
van de inbreuk; (II) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens; (III) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk
voor de verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (IV) de maatregelen die Verwerker
heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van de inbreuk zo veel mogelijk te beperken. Verwerker erkent dat
Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke
aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan
betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer als
tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige
handeling worden beschouwd. Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken
en Verwerkingsverantwoordelijke te ondersteunen bij meldingen aan autoriteiten en/of betrokkenen.

4.4

Melding van Datalekken, zoals bedoeld in artikel 33 AVG, valt onder de verantwoordelijkheid van de
Verwerkingsverantwoordelijke.

4.5

Verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting tot het melden van Datalekken bij de AP, en in bepaalde gevallen, de
Betrokkene op grond van artikel 34 en artikel 34 AVG.

4.6

Het (bij)houden van een register van Datalekken valt onder de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

4.7

Verwerker zal alle medewerking verlenen aan de noodzakelijke informatievoorziening aan Verwerkingsverantwoordelijke
in het kader van de door Verwerker gemelde beveiligingsincidenten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

4.8

Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in
verband met de Persoonsgegevens en de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 Geheimhouding
5.1

Alle gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en haar klanten/betrokkenen zijn vertrouwelijk en zullen door Verwerker
als zodanig worden behandeld. Verwerker is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens en informatie die
zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst kennis krijgt.
De geheimhouding is niet van toepassing op informatie:
a)
b)

c)
d)

Dat reeds openbaar is gemaakt zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde handeling;
Waarvan vrijgave is vereist op grond van rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd
gegeven bevel van een overheidsinstantie, een en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van
de openbarende entiteit aan de betrokkene wiens informatie het betreft;
Die een Partij reeds in haar bezit heeft zonder verplichting tot vertrouwelijkheid.
Die een Partij onafhankelijk ontwikkeld heeft;

5.2

Alle door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte toegangs-en/of identificatiecodes, certificaten,
informatie omtrent toegangs-en/of wachtwoordenbeleid en alle door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke
verstrekte informatie die invulling geeft aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk.
Partijen zien erop toe dat medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

5.3

Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal dit artikel en de hierin vastgelegde geheimhoudingsplicht van
kracht blijven.

Artikel 6 Duur en beëindiging
6.1

De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de dag van laatste ondertekening van deze Overeenkomst door de
partijen en wordt gesloten voor onbepaalde tijd danwel voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen
partijen

6.2

Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Onderliggende Overeenkomst en kan niet los van de
Onderliggende Overeenkomst worden opgezegd.

6.3

Naar gelang de keuze van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker bij beëindiging van de Onderliggende opdracht de
door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker verstrekte Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke terug
overdragen of – als Verwerkingsverantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt – vernietigen. Verwerker zal
uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Verwerker hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving
verplicht is.

6.4

De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn
voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de
Persoonsgegevens.

Artikel 7 Audit
7.1

Verwerker zal alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG vermelde
verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de
Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk te maken en indien gewenst eraan bijdragen.

7.2

Verwerkingsverantwoordelijke dient een audit uiterlijk tien werkdagen van tevoren aan te kondigen en deze audit mag de
bedrijfsvoering van Verwerker niet onnodig verstoren.

7.3

Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

7.4

De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen

Artikel 8 Overige bepalingen
8.1

Wijzigingen van deze Overeenkomst of aanvullingen daarop worden tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke
schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen of aanvullingen worden vastgelegd in een addendum bij deze overeenkomst en
zijn bindend als dit addendum door beide Partijen is ondertekend.

8.2

Bij een gericht verzoek van een betrokkene aan Verwerkingsverantwoordelijke omtrent inzage, correctie, dataportabiliteit
of verwijdering, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke assisteren bij het voldoen aan die verzoeken indien
Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt. De eventuele kosten gemaakt door Verwerker zijn voor rekening van de
Verwerkingsverantwoordelijke.

8.3

Indien Verwerkingsverantwoordelijke om hulp vraagt bij de Verwerker bij andere verplichtingen dan genoemd in artikel
8.2, zoals (niet-limitatief) het melden van een datalek (in de zin van artikel 34 AVG) of een gegevensbeschermingseffect
beoordeling (in de zin van art. 35 AVG), zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarbij assisteren indien
Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe verzoekt. De eventuele kosten gemaakt door Verwerker zijn voor
rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke.

8.4

Deze Overeenkomst vormt een integraal onderdeel van de Onderliggende Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit
de Onderliggende Overeenkomst, waaronder aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op deze Overeenkomst.

8.5

Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

8.6

Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de
geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst.

8.7

Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het
overige van kracht blijven. Er zal over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plaatsvinden tussen de Partijen,
met als doel een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de
te vervangen regeling.

8.8

Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met
deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in of om Den Haag.

8.9

Indien wetswijzigingen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen Partijen in gezamenlijk overleg deze
Overeenkomst aanpassen conform de dan aanstaande geldende wetgeving.
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