Sub-verwerkersovereenkomst
Partijen 1. VDW Reclame, gevestigd aan Kuipersweg 32, 9285ST te Buitenpost, hierna te
noemen: ‘Opdrachtgever’.
2 , 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw' hierna te noemen: ‘Sub-verwerker’.
Overeenkomst waarbij Sub-verwerker in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden
uitvoert die ten doel hebben om ICT processen te ondersteunen.
1. Wij en jij:
Deze verwerkersovereenkomst schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij
jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijke en eerlijke communicatie. Als we
schrijven over 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw', dan bedoelen we jou als gebruiker van onze online
diensten. Dit kan zijn het gebruik van onze websites, en/of het bezoek aan onze website. Je
wordt in deze overeenkomst ook wel de Verwerkingsverantwoordelijke genoemd.
Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we VDW Trading, handelend onder
de naam VDW Reclame en gevestigd aan de Kuipersweg 32, 9285ST te Buitenpost,
Nederland. VDW Reclame is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
58852093. Wij zijn in deze overeenkomst de Verwerker.
Opdrachtgever verleent Sub-verwerker toestemming om genoemde werkzaamheden uit te
voeren
2. Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken alleen persoonsgegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken, zodat
jij je administratie kan doen via onze applicaties. We hebben geen zeggenschap over het
doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. We nemen geen
zelfstandige beslissingen over de ontvangen persoonsgegevens, het gebruik van de
persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van de
persoonsgegevens.
Sub-verwerker verplicht zich om de van Opdrachtgever afkomstige gegevens niet voor
andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken en/of geen gegevens te verstrekken aan
derden.
Jij, als verwerkingsverantwoordelijke, staat ervoor in dat je vanaf 25 mei 2018, het moment
dat de AVG van toepassing wordt, een register bijhoudt van de onder deze
verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken en
claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.
3. Verantwoordelijkheden van jou en van ons
We spreken af dat we allebei zorg zullen dragen voor de naleving van de huidige privacyweten regelgeving. We zullen de toegestane verwerkingen uitvoeren binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die onder
deze verwerkersovereenkomst vallen onder instructies van jou en onder uitdrukkelijke
eindverantwoordelijkheid van jou als verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige
verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt
tot:
de verzameling van de persoonsgegevens door jou;
verwerkingen voor doeleinden die niet door jou aan ons zijn gemeld;
verwerkingen door derden en/of andere doeleinden,
zijn wij niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust
uitsluitend bij jou.
Je garandeert ons dat de persoonsgegevens die wij voor jou verwerken volgens deze
verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maakt op enig
recht van derden.
Wij zullen zorgdragen voor het naleven van de voorwaarden die op grond van de Wbp en
AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door ons vanuit onze rol als
verwerker.
We verwerken je persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). De datacenters
waar de servers van ons gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Nederland. De
datacenters vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge
Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke
toegangsbeveiliging en continuïteit.
Je geeft ons toestemming om, indien van toepassing, ook de persoonsgegevens te laten
verwerken in landen buiten de Europese Unie met inachtneming van de relevante wet- en
regelgeving.
Je verleent ons toestemming om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van je
persoonsgegevens, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Denk hierbij
aan onze koppelingen met Mollie payments om betaalmogelijkheden toe te voegen aan je
facturen of bijvoorbeeld onze afdrukcentrale.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen subverwerkers. Stuur je bezwaar inclusief
argumenten door naar ons per e-mail. We zullen dan samen in overleg treden om tot een
oplossing te komen.
Wij zorgen er als verwerker van je persoonsgegevens voor dat subverwerkers schriftelijk
minimaal dezelfde plichten op zich nemen als tussen ons is overeengekomen middels deze
verwerkersovereenkomst. We zijn aansprakelijk voor schade in het kader van
persoonsgegevens door het handelen of nalaten van de subverwerker waarbij de
aansprakelijkheidsbeperking geldt uit onze algemene voorwaarden. Wij zijn niet
aansprakelijk in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in onze algemene voorwaarden)
aan de kant van de subverwerker.

We zullen geen nieuwe subverwerkers gegevens laten verwerken zonder je daarover tijdig te
informeren. Je kunt, indien je dat nodig acht, bezwaar maken bij ons tegen de subverwerker
en heb je de mogelijkheid om je account en al je data te vernietigen.
Daar waar nodig wordt Opdrachtgever door Sub-verwerker geïnformeerd over de aard van
de werkzaamheden. Opdrachtgever is daardoor in staat om te bepalen welke verwerkingen
als strikt noodzakelijk kunnen worden beschouwd.
4. Indien daartoe een verplichting bestaat houdt Opdrachtgever een register bij van de
verwerkingen die Sub-verwerker ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
5. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitgevoerde verwerkingen.
Echter, indien Sub-verwerker handelt in strijd met voorgaande, wordt Sub-verwerker als
verantwoordelijke beschouwd.
Vertrouwelijkheid
1. Sub-verwerker garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld ten opzichte
van derden. Tevens heeft Opdrachtgever een gerechtvaardigd belang dat de door haar
verstrekte informatie volledig geheim gehouden wordt. Uitgezonderd van geheimhouding is
een gerechtelijke uitspraak dat verstrekking verplicht is.
2. Sub-verwerker zorgt er voor dat de eventueel onder diens verantwoordelijkheid
werkende medewerkers uitsluitend toegang hebben tot gegevens die voor de vervulling van
de werkzaamheden vereist zijn.
Beveiliging
1. Partijen zijn verantwoordelijk voor de organisatorische implicaties ten aanzien van de
beveiliging en controle van gegevens. In het bijzonder gaat het om maatregelen tegen
onrechtmatige verwerking, verlies, diefstal, vernietiging en/of beschadiging.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toewijzing van toegangsrechten en
informatiebeveiliging.
3. Indien er sprake is van een datalek zullen Partijen elkaar hierover onmiddellijk informeren
en de noodzakelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de wet- en regelgeving
‘Verwerking van (persoons)gegevens’ te voorkomen. Partijen nemen aanvullend
maatregelen om de (mogelijke) gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te
voorkomen.
4. Alle datalekken worden gedocumenteerd in een register, inclusief de (mogelijke) gevolgen
en genomen corrigerende maatregelen.
5. Gedupeerden zullen, na overleg met Sub-verwerker, namens Opdrachtgever worden
geïnformeerd. Afhankelijk van de ernst van de ontstane situatie wordt het datalek gemeld
aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Partijen maken afspraken over de verdeling van de kosten m.b.t. de meldingsplicht.
7. Beëindiging van deze Sub-verwerkersovereenkomst ontslaan Sub-verwerkers niet van hun
verplichtingen die voortvloeien uit deze Sub-verwerkersovereenkomst die naar hun aard
worden geacht ook na beëindiging voort te duren.

