
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Verwerkersovereenkomst 

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) 
 

PARTIJEN: 

Bedrijfsnaam statutair gevestigd te Plaats en kantoorhoudende aan de Straatnaam Postcode te Vestigingsplaats, Kamer 

van Koophandel nummer Nummer en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger  

(Hierna “Opdrachtgever”), 

en 

All about Talent gevestigd te Oegstgeest en kantoorhoudende aan de Geversstraat 21b te Oegstgeest, Kamer van 

Koophandel nummer 27371829 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. (Marjan) Schneider (Hierna 

“Verwerker”). 

OVERWEGENDE DAT: 

Partijen een Overeenkomst zijn aangegaan inzake het door Verwerker uitvoeren van DISCOVER analyses ten behoeve van 

medewerkers van Opdrachtgever ; 

Van toepassing is de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG);  

Dat Opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van betrokkenen en verwerkingen in dat verband door Verwerker wil 

laten verrichten; 

Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals omschreven in Artikel 2 (“Type 

gegevens”); 

Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde persoonsgegevens zal verwerken voor Opdrachtgever; 

Opdrachtgever en Verwerker op grond van artikel 28 AVG deze Verwerkersovereenkomst sluiten waarin de rechten en 

verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zijn geregeld. 

 

PARTIJEN KOMEN OVEREEN: 

Artikel 1. Onderwerp en duur van de overeenkomst 

(1) Onderwerp 

 Deze overeenkomst heeft betrekking op het doen van DISCOVER analyses, het maken van bijbehorende 

rapportages en zo gewenst (groeps)overzichten en het ter beschikking stellen van de resultaten aan deelnemers 

van DISCOVER analyses. 

(2) Duur 

 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien Opdrachtgever niet langer gebruik wenst te 

maken van de diensten van Verwerker, zal Opdrachtgever Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen 

waarna deze overeenkomst eindigt. 

 

 

1 van 4 

 



AaT Verwerkersovereenkomst Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) 
 

 

Artikel 2. Inhoud van de overeenkomst 

(1) Aard en doel van de beoogde verwerking van gegevens 

 Verwerker vraagt, verwerkt en slaat op, persoonsgegevens van deelnemers aan DISCOVER analyses voor het 

uitvoeren van analyses, het maken van de bijbehorende rapportages en groepsoverzichten en het ter beschikking 

stellen van de resultaten aan de deelnemers en betrokken DISCOVER professional(s) van Opdrachtgever; 

 Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die namens Opdrachtgever in staat wordt gesteld 

een DISCOVER analyse te doen. 

Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de EU of in derde landen waarvoor Verwerker overeenkomsten 

conform de AVG richtlijnen heeft afgesloten. Opdrachtgever geeft door ondertekening van deze overeenkomst 

toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in derde landen waarvoor Verwerker overeenkomsten conform de 

AVG richtlijnen heeft afgesloten. 

(2) Type gegevens  

 Voor het maken van DISCOVER analyses worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen: 

Voornaam, Achternaam, Geslacht, Emailadres; 

 Voor het maken van groepsoverzichten bepaalt de Opdrachtgever of, en zo ja welke aanvullende 

persoonsgegevens worden verstrekt aan Verwerker. 

(3) Delen van gegevens - Verwerker zal rapportages verstrekken: 

 Rechtstreeks aan een deelnemer indien Opdrachtgever aangeeft dat rapportages rechtstreeks per email aan 

deelnemers moeten worden verstuurd; 

 Aan door Verwerker gecertificeerde DISCOVER professionals werkzaam bij of voor Opdrachtgever. Opdrachtgever 

bepaalt aan welke DISCOVER gecertificeerde professional(s) een rapportage per email gestuurd moet worden. 

Artikel 3. Technisch-organisatorische maatregelen 

(1) Verwerker zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens veilig 

op te slaan en de toegang daartoe te beperken tot die personen die krachtens deze overeenkomst daartoe geacht 

worden toegang te hebben om de gevraagde prestatie te kunnen leveren dan wel af te nemen. 

Artikel 4. Correctie, beperking en verwijdering van gegevens 

(1) Verwerker zal de verwerking van persoonsgegeven niet corrigeren, verwijderen of beperken, tenzij Opdrachtgever 

hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht verleend. Voor zover een deelnemer de Verwerker hieromtrent rechtstreeks 

benadert, zal de Verwerker dit verzoek onverwijld aan de Opdrachtgever doen toekomen. 

(2) Wat betreft het recht om te worden vergeten, correcties, gegevens-portabiliteit en recht op inzage in persoonlijke 

gegevens, zal Opdrachtgever hiertoe Verwerker schriftelijk opdracht verlenen. Verwerker zal dit verzoek binnen twee 

werkdagen uitvoeren. 

Artikel 5. Kwaliteitsborging en andere verplichtingen van de Verwerker 

Naast naleving van de bepalingen van deze overkomst heeft Verwerker wettelijke verplichtingen in overeenstemming met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Verwerker zorgt er met name voor dat aan de volgende 

vereisten wordt voldaan: 

a) Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming. Als functionaris voor gegevens-bescherming is bij 

Verwerker mevrouw M. (Marjan) Schneider (info@allabouttalent.eu) aangesteld. Verwerker zal een wijziging van 

de functionaris voor gegevensbescherming aan Opdrachtgever melden; 

b) Bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens. Verwerker en iedere door Verwerker aangestelde persoon 

die toegang heeft tot persoonsgegevens, zullen hun werkzaamheden conform deze overeenkomst uitvoeren, 

tenzij ze wettelijk anders verplicht zijn; 

c) Verwerker zal Opdrachtgever onmiddellijk informeren over controleacties en maatregelen van de 

toezichthoudende autoriteit, voor zover deze betrekking hebben op deze overeenkomst. Dit geldt ook voor zover 

een bevoegde autoriteit in het kader van een administratieve of strafrechtelijke procedure ten aanzien van de 

verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtgever bij Verwerker informatie opvraagt; 

d) Indien Opdrachtgever een controle, vraag of aanwijzing krijgt van de toezichthoudende instantie waar gegevens 

beheerd onder deze overeenkomst een mogelijk rol spelen,  zal Verwerker naar beste vermogen Opdrachtgever 

daarbij ondersteunen. 
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Artikel 6. Uitbesteding 

(1) Voor deze overeenkomst betekent onder-aanneming diensten die rechtstreeks verband houden met het verlenen van 

de hoofddienst als beschreven in artikel 2. 

(2) Opdrachtgever geeft door ondertekening van deze overeenkomst aan geen bezwaar te hebben tegen mogelijke 

uitbesteding van taken door Verwerker aan onderaannemer(s). 

(3) Verwerker verplicht zich alleen persoonsgegevens voor verwerking ter beschikking te stellen aan onderaannemer(s) 

nadat Verwerker daartoe een overeenkomst met onderaannemer(s) heeft gesloten die voldoet aan de eisen van de AVG. 

Artikel 7. Controlerecht van de Opdrachtgever 

(1) Opdrachtgever heeft het recht om in overleg met de Verwerker inspecties uit te voeren of deze te laten uitvoeren door 

met naam genoemde inspecteurs. Opdrachtgever heeft het recht om door middel van steekproeven zich ervan te 

vergewissen dat Verwerker zich aan deze overeenkomst houdt. Het moment en de manier waarop een steekproef wordt 

gehouden wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Verwerker bepaald. 

(2) Verwerker dient ervoor te zorgen dat Opdrachtgever zich ervan kan vergewissen dat Verwerker zijn taken uitvoert 

conform de AVG. Verwerker verbindt zich ertoe Opdrachtgever op verzoek de nodige informatie te verstrekken en in het 

bijzonder om de uitvoering van de technische en organisatorische maatregelen aan te tonen. 

(3) Het aantonen van dergelijke maatregelen kan worden uitgevoerd door 

 certificering door een daartoe bevoegde organisatie; 

 up-to-date testimonials, rapporten of uittreksels van onafhankelijke instanties (bijv. auditors, functionarissen 

voor gegevensbescherming, IT-beveiligingsfunctionarissen, privacy-auditors, kwaliteitscontroleurs). 

 

(4) Voor het uitvoeren of mogelijk maken van controles door Opdrachtgever kan Verwerker een vergoeding vragen van 

Opdrachtgever. Een eventuele vergoeding wordt schriftelijk tussen partijen vastgelegd. 

Artikel 8. Kennisgeving in geval van overtreding door Verwerker 

(1) Verwerker zal Opdrachtgever ondersteunen bij het naleven van de wettelijke verplichtingen inzake de veiligheid van 

persoonsgegevens, rapportage over datalekken, risico- en impactanalyses en consultaties. Deze omvatten onder andere: 

(a) zorgen voor een passend beschermingsniveau door middel van technische en organisatorische maatregelen 

die rekening houden met de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking en de kans en ernst van een 

mogelijke inbreuk op rechten door kwetsbaarheden, en de detectie van inbreuk mogelijk maken 

b) de verplichting om inbreuk op de privacy van persoonlijke gegevens aan Opdrachtgever te melden 

(c) de verplichting om Opdrachtgever te helpen bij het verstrekken van informatie aan de betrokken persoon en 

hem onverwijld alle relevante informatie te verstrekken in voorkomende gevallen 

d) de Opdrachtgever te ondersteunen bij het bepalen van de gevolgen van een inbreuk 

e) de Opdrachtgever te ondersteunen bij in het kader van overleg met de toezichthoudende autoriteit 

(2) Voor diensten die niet zijn opgenomen in de overeenkomst of die niet het gevolg zijn van een vergrijp door Verwerker, 

kan Verwerker een vergoeding vragen. 

Artikel 9. Aanwijzingen door Opdrachtgever 

(1) Indien Opdrachtgever mondeling aanwijzingen geeft aan Verwerker, dienen deze altijd schriftelijk te worden bevestigd. 

(2) Verwerker zal Opdrachtgever op de hoogte stellen als hij van mening is dat een aanwijzing in strijd is met de 

voorschriften inzake gegevensbescherming. De Verwerker is gerechtigd de uitvoering van de betreffende aanwijzing op te 

schorten totdat hierover overeenstemming is met Opdrachtgever. 

 

Personen van Opdrachtgever bevoegd tot het geven van aanwijzingen: 

Naam / namen 

Verwerker bevoegd tot het aannemen van aanwijzingen: mw. M. Schneider 

In geval van een wijziging of langdurige afwezigheid van een bevoegd persoon, zal de partij die het betreft de andere 

partij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen en indien nodig een vervanger kenbaar maken. 
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Artikel 10. Verwijdering van persoonlijke gegevens 

(1) Kopieën of duplicaten van persoonsgegevens worden alleen gemaakt voor zover noodzakelijk om een correcte 

gegevensverwerking te waarborgen en de overeengekomen diensten aan Opdrachtgever te leveren, dan wel om te 

voldoen aan eventuele wettelijke bewaartermijnen. 

(2) Indien Opdrachtgever besluit niet langer gebruik te maken van de diensten van Verwerker, zal Opdrachtgever 

Verwerker hierover schriftelijk informeren. Verwerker zal dan alle onder zijn beheer zijnde persoonsgegevens behorende bij 

deze Opdrachtgever teruggegeven aan Opdrachtgever dan wel verwijderen uit zijn systemen. Verwerker zal 

Opdrachtgever informeren indien zij de gegevens langer moet bewaren op grond van de wet. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

Verwerker is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verwerking als hij niet heeft voldaan aan zijn uit de AVG 

voortvloeiende verplichtingen die specifiek aan een verwerker zijn opgelegd of als hij handelt in strijd met de aanwijzingen 

door Opdrachtgever. Tenzij Verwerker bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de schade.  

Artikel 12. Overig 

Wanneer Opdrachtgever niet langer eigenaar is van de persoonsgegevens door handelingen van derden (zoals 

verpanding of beslaglegging), door een faillissement of door andere gebeurtenissen, dient Opdrachtgever Verwerker 

hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

Indien Opdrachtgever en Verwerker aanvullende afspraken op deze overeenkomst wensen te maken, dan zijn die alleen 

geldig indien schriftelijke vastgelegd en ondertekend door beide partijen. 

 

 

Handtekening Opdrachtgever 

xxx, xx maand 2018  

 

 

 

 

 

Handtekening Verwerker 

Oegstgeest, xx mei 2018   
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