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De ondergetekenden:
1.
▪
▪
▪
▪
▪

Kantoornaam

gevestigd te plaatsnaam
aan adres
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer volledige nummer
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam
hierna ook
"Verwerkingsverantwoordelijke",

2.
▪
▪
▪
▪
▪

Intersoftware
gevestigd te Gouda
aan de Tielweg 3
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24269992 hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door J. Van Den Neste hierna ook hierna ook "Verwerker",

de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker hierna gezamenlijk te noemen Partijen en ieder
voor zich Partij;

nemen het volgende in aanmerking:
▪ Partijen zijn een overeenkomst aangegaan in het kader waarvan Persoonsgegevens van derden
door Verwerker (kunnen) worden verwerkt;
▪ de verwerker zal in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens verwerken, waarbij Verwerkingsverantwoordelijke te beschouwen is als
"verwerkingsverantwoordelijke", en verwerker als "verwerker", zoals bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming;
▪ Partijen zullen beiden voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van
Persoonsgegevens;
▪ de Verwerker zal ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke waarborgen bieden ten
aanzien van het naleven van deze regelgeving ten aanzien van de bescherming van
Persoonsgegevens, waaronder ook het bieden van passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd adequaat beveiligingsniveau te
garanderen;
▪ Partijen leggen in deze Overeenkomst de afspraken vast die gelden voor het verwerken van
Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke;
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verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Definities en uitgangspunten
In deze Verwerkersovereenkomst worden de volgende definities gehanteerd:
3. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige (nationale) wet- en
regelgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.
4. Betrokkene: een natuurlijk persoon van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt door
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker, zoals nader beschreven in Bijlage 1.
5. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte gegevens, die een risico inhoudt op de rechten en vrijheden van
Betrokkene.
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen
7. Persoonsgegevens: de (categorieën van) persoonsgegevens met betrekking tot Betrokkenen,
zoals nader beschreven in Bijlage.
8. Sub-verwerker: de derde partij die in opdracht van Verwerker de Persoonsgegevens zal
verwerken.
9. Verwerken: elke handeling met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het
vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
doorzenden, verspreiden, met elkaar in verband brengen, uitwisselen, wissen, vernietigen of
beperken.
10. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst.
11. Derden: ieder niet zijnde betrokkene, verantwoordelijke, bewerker of enig persoon die onder
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijk of bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te
verwerken.
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Artikel 2: Reikwijdte van deze overeenkomst
1. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op het klantportaal (online inventarisatie, onderdeel
van +Klantdossier) van Adviesbox. Alle overige persoonsgegevens die door
Verwerkingsverantwoordelijke in Adviesbox worden verwerkt staan lokaal en zijn niet inzichtelijk
voor medewerkers van Intersoftware, noch worden zij opgeslagen op servers van Intersoftware.
2. Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve en in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke en steeds in overeenstemming met de bepalingen van de
Verwerkersovereenkomst, dan wel met overige overeengekomen schriftelijke instructies van
Verwerkingsverantwoordelijke.
3. Indien één der partijen op enig moment van mening is dat een bepaling uit deze
Verwerkersovereenkomst of een overeengekomen schriftelijke instructie van
Verwerkingsverantwoordelijke zich niet of niet volledig verhoudt met de AVG, dan informeren
deze partijen elkaar daar direct over. Partijen overleggen alsdan over de mogelijke gevolgen en
de voortgang van de Verwerkersovereenkomst.
4. Verwerker zal de Persoonsgegevens van Betrokkenen alleen verwerken ten behoeve van de
verwerkingsdoeleinden, zoals allen beschreven in Bijlage 1. De verwerkingsdoeleinden zijn
vastgesteld door Verwerker.
5. Eventuele (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Persoonsgegevens of de
dragers van de Verwerkingsverantwoordelijke waarop deze zijn opgeslagen, blijven uitsluitend
voorbehouden aan Verwerkingsverantwoordelijke.
6. Als uitzondering op artikel twee is het Verwerker toegestaan verkregen persoonsgegevens te
anonimiseren zodat deze niet meer te herleiden zijn en deze te gebruiken zijn voor andere
doeleinden.

Artikel 3: Algemene verplichtingen Verwerker
1. Verwerker verplicht zich om alle overeengekomen instructies van Verwerkingsverantwoordelijke
op te volgen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst.
2. Verwerker zal zich houden aan de verplichtingen op grond van de AVG en alle overige
toepasselijke wet en regelgeving en gedragscodes betreffende de bescherming en beveiliging van
persoonsgegevens, zoals die van tijd tot tijd zullen gelden. Verwerker verklaart met deze
regelgeving bekend te zijn en zich tijdig van eventuele wijzigingen daarvan op de hoogte te zullen
houden.
3. Verwerker zal de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze in overeenstemming
met de AVG verwerken.
4. Verwerker instrueert medewerkers, Sub-verwerkers en overige derden die werkzaamheden
verrichten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, opdat zij niet in strijd handelen
met deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

4 | 11

5. Het is Verwerker niet toegestaan om de Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of enig ander
doel dan de in deze Verwerkersovereenkomst genoemde verwerkingsdoeleinden te verwerken
en/of aan derden te verstrekken.
6. Verwerker voorziet Verwerkingsverantwoordelijke op eerste verzoek van redelijkerwijze
noodzakelijke informatie, op basis waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke zich een oordeel
kan vormen over de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. Verwerker licht
op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de opzet en werking toe van het stelsel aan
maatregelen en procedures, dat dient tot naleving van deze Verwerkersovereenkomst.
7. Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke toegang verlenen aan
Verwerkingsverantwoordelijke tot de Persoonsgegevens, dan wel de Persoonsgegevens aan
Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen.
8. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld informeren over enig verzoek of
onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens of enige overheids- of gerechtelijke of
toezichthoudende instantie met betrekking tot de verstrekking of verwerking van de
Persoonsgegevens, betrekking hebbende op de aan Verwerkingsverantwoordelijke geleverde
diensten.

Artikel 4: Sub-verwerkers en doorgifte
1. Verwerker mag voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen het kader van de
Verwerkersovereenkomst Sub-verwerkers inschakelen. Verwerkingsverantwoordelijke verleent
hierbij zijn algemene toestemming voor de toevoeging of vervanging van een Sub-verwerker door
Verwerker. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker kunnen voorwaarden overeenkomen voor
inschakeling van een Sub-verwerker.
2. Indien (een deel van) de verwerking van de persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een SubVerwerker, is Verwerker jegens Verwerkingsverantwoordelijke volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de uitvoering door Sub-verwerker conform de plichten die uit hoofde van deze
Verwerkersovereenkomst op Verwerker rusten. Verwerker staat er jegens
Verwerkingsverantwoordelijke voor in dat de verwerking van de persoonsgegevens door een SubVerwerker slechts plaatsvindt binnen de reikwijdte van deze Verwerkersovereenkomst.
3. Verwerker en eventuele Sub-verwerkers zullen Persoonsgegevens niet verwerken in of
doorgeven aan derde landen of doorgeven aan internationale organisaties, een en ander zoals
bedoeld in de AVG, tenzij daarover voorafgaand schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen
Partijen, Verwerker dient instructies van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het
verwerken of doorgeven van Persoonsgegevens in derde landen of aan internationale
organisaties strikt op te volgen.
4. Verwerker zorgt ervoor dat aan Sub-verwerkers door middel van een schriftelijke
Verwerkersovereenkomst tenminste dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden
opgelegd als die aan Verwerker zijn opgelegd in deze Verwerkersovereenkomst.
5. Verwerker maakt in ieder geval gebruik van de in Bijlage 3 opgenomen Sub-verwerkers.
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Artikel 5: Geheimhouding
1. Verwerker mag geen Persoonsgegevens aan derden kenbaar maken of derden daartoe toegang
geven, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor
heeft gegeven. Onder derden wordt ook personeel van Verwerker begrepen voor zover het niet
noodzakelijk is dat dergelijk personeel voor het uitvoeren van de overeenkomst kennisneemt van
de Persoonsgegevens. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverminderd van kracht na het einde
van deze Verwerkersovereenkomst.
2. Verwerker verplicht zich om medewerkers en Sub-verwerkers, of overige derden die
werkzaamheden verrichten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, hen schriftelijk te
conformeren aan de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst ten aanzien maar niet beperkt
tot onder meer het geheimhouden en vertrouwelijk behandelen van Persoonsgegevens als
bedoeld in dit artikel.

Artikel 6: Beveiliging
1. Verwerker zal uit eigen beweging zodanige technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen treffen en aanhouden dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn
tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldige, ondeskundige of onrechtmatige verwerking en dat
ten aanzien van de persoonsgegevens steeds sprake is van een adequate bescherming die, gelet
op de stand van de techniek, passend is. Verwerker zal zich er daarbij voor inspannen dat de
beveiligingsmaatregelen minimaal het niveau hebben dat gebruikelijk is in de branche waarin
Verwerker werkzaam is.
2. Verwerker treft in ieder geval de in Bijlage 2 opgenomen beveiligingsmaatregelen.
3. Partijen evalueren periodiek de in dit artikel en in Bijlage 2 genoemde maatregelen. Zodra
Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de beveiliging van de Persoonsgegevens nieuwe
of gewijzigde afspraken wenselijk acht, dan treden partijen hierover in overleg. Verwerker is
verplicht nieuwe of aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen, indien dat redelijkerwijze nodig
is om een adequaat niveau van bescherming blijvend te garanderen.

Artikel 7: Controle
1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke
aangewezen derden (auditors) in staat om op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke binnen
een redelijke termijn de naleving door Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst te (laten)
controleren.
2. De Verwerkingsverantwoordelijke en eventueel door de Verwerkingsverantwoordelijke
aangewezen derden (auditors) zullen zich conformeren aan de op enig moment geldende
beveiligingsmaatregelen van Verwerker en zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot
de informatie die hen bekend wordt van Verwerker tijdens de controle. Indien gewenst zullen
Verwerkingsverantwoordelijke en door deze aangewezen derden een geheimhoudingsverklaring
ondertekenen.
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3. De kosten voor een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde controle als beschreven in dit
artikel komen voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de controle blijkt dat
Verwerker aantoonbaar in strijd handelt of heeft gehandeld met de Verwerkersovereenkomst.
Verwerkingsverantwoordelijke kan de kosten van de controle in zo'n geval (deels) verhalen op
Verwerker.
4. Verwerker verstrekt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, een rapportage aan
Verwerkingsverantwoordelijke waarin Verwerker informatie verstrekt over de stand van de
beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 6 en Bijlage 2, alsmede over datalekken ten
aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 8: Datalek
1. Verwerker richt haar beveiligingsmaatregelen en organisatie zodanig in, dan zij steeds in staat is
om een Datalek te signaleren.
2. Zodra Verwerker kennisneemt van een Datalek, van welke aard dan ook, stelt Verwerker
Verwerkingsverantwoordelijke hiervan zonder onredelijke vertraging (d.w.z. maar in ieder geval zo
mogelijk binnen 24 uur) op de hoogte.
3. Verwerker verstrekt daarbij in ieder geval de volgende informatie:
3.1. de aard en omvang van het Datalek en de feitelijke toedracht voor zover bekend of vermoed;
3.2. het tijdstip van het Datalek en het tijdstip van vaststelling ervan;
3.3. of het Datalek bij Verwerker heeft plaatsgevonden of bij een derde;
3.4. de (mogelijk) getroffen (categorieën van) Persoonsgegevens en de mogelijke ontvangers van
de Persoonsgegevens;
3.5. de vastgestelde en te verwachten gevolgen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en
de daarbij betrokken personen;
3.6. en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van
het Datalek te verhelpen of beperken en herhaling daarvan te voorkomen.
4. Verwerker verleent op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de gevraagde medewerking die
partijen nodig acht voor de beoordeling en afhandeling van het Datalek c.q. het melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen.
5. Verwerker zal een dergelijke melding van een Datalek nimmer zelfstandig doen zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.
6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke steeds van eventuele nieuwe ontwikkelingen omtrent
een Datalek op de hoogte stellen en informeren. Voorts zal Verwerker zich steeds beschikbaar
houden voor overleg.
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Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Verwerker is aansprakelijk voor schade die voor Verwerkingsverantwoordelijke voortvloeit uit een
aan Verwerker en/of Sub-verwerker toerekenbare schending van de wet- en regelgeving
betreffende de verwerking van Persoonsgegevens of niet-nakoming van verplichtingen ingevolge
deze Verwerkersovereenkomst en dit tot maximaal het bedrag van de voor het gebruik van de
dienst of het product betaalde vergoeding in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van
de schade.

Artikel 10: Rechten van betrokkenen
1. Verzoeken van betrokkenen in verband met het recht op inzage, rectificatie, wissen, beperken van
de verwerking over overdracht met betrekking tot de Persoonsgegevens van Betrokkenen zullen
door Verwerker onverwijld, maar in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van een dergelijk
verzoek, worden doorgestuurd aan Verwerkingsverantwoordelijke. Tenzij Partijen anders
overeenkomen worden verzoeken van betrokkenen door Verwerkingsverantwoordelijke
afgehandeld.
2. Verwerker zal aan Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk ondersteuning bieden om
uitvoering te geven aan rechtmatige verzoeken van betrokkenen, voor zover (wettelijk) is
toegestaan en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke geen (directe) toegang heeft tot de
Persoonsgegevens.
3. Indien Verwerker een klacht ontvangt van een betrokkene over de wijze waarop de
Persoonsgegevens door haar worden verwerkt, dan informeert Verwerker de
Verwerkingsverantwoordelijke daar onverwijld, maar in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst
van een dergelijke klacht, over. Tenzij anders overeengekomen, wordt een klacht afgehandeld
door de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal aan Verwerkingsverantwoordelijke alle
redelijke en benodigde medewerking verlenen in verband met de afhandeling van een klacht van
een betrokkene.

Artikel 11: Omgang met Persoonsgegevens bij beëindiging Overeenkomst
1. Bij beëindiging van de overeenkomst op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke:
1.1. aan Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens ter beschikking stellen; partijen
kunnen aanvullend afspraken maken over het format dat door Verwerkingsverantwoordelijke
is gewenst;
1.2. onmiddellijk de verwerking van Persoonsgegevens staken en deze gestaakt houden;
1.3. ervoor zorg dragen dat eventuele Sub-verwerkers onmiddellijk de verwerking van
Persoonsgegevens staken en deze gestaakt houden;
1.4. alle documenten waarin Persoonsgegevens zijn vastgelegd aan
Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen;
1.5. alle Persoonsgegevens die elektronisch zijn opgeslagen permanent verwijderen voor zover
permanente verwijdering redelijkerwijs mogelijk is;
1.6. en desgevraagd schriftelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke bevestigen dat aan alle
verplichtingen uit hoofde van dit artikel is voldaan.
2. Voor eventuele werkzaamheden verbonden aan de onderdelen zoals beschreven in lid 1 zal
Verwerker geen kosten in rekening brengen.
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3. Het risico dat Persoonsgegevens in afwijking van het hiervoor bepaalde niet worden teruggeven,
vernietigd of verwijderd, blijft bij Verwerker en Verwerker blijft in dat geval onverminderd
gebonden aan alle afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst ten aanzien van de omgang met
Persoonsgegevens bij en na beëindiging van de overeenkomst.
4. Verwerker zal zich inspannen persoonsgegevens te verwijderen of laten te verwijderen bij alle
Sub-verwerkers voor zover redelijkerwijze mogelijk.

Artikel 12: Inwerkingtreding, duur en wijziging van de overeenkomst
1. Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking na akkoord door Partijen.
2. Deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de duur dat Verwerker Persoonsgegevens verwerkt in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Een beëindiging van de overeenkomst
betekent tevens een beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst.
3. Partijen kunnen deze Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
4. De bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst blijven ook na het einde van de overeenkomst
onverminderd van kracht zolang Verwerker Persoonsgegevens onder zich heeft, tenzij uit de aard
van de verplichting voortvloeit dat deze langer van kracht dienen te blijven, zoals in het geval van
algemene verplichtingen Verwerker (artikel 3), geheimhouding (artikel 5) en toepasselijk recht
(artikel 13).
5. Indien een bepaling uit deze Verwerkersovereenkomst zich niet verhoudt met een bepaling uit de
Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling uit deze overeenkomst.
6. Indien een bepaling uit deze Verwerkersovereenkomst zich niet verhoudt met een bepaling uit de
Algemene voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de Algemene voorwaarden.
7. Wijzigingen in deze Verwerkersovereenkomst gelden uitsluitend indien deze door Partijen
overeen zijn gekomen. Verwerker zal haar medewerking aan een wijziging verlenen, indien (een
wijziging van) de AVG de aanleiding voor de wijziging vormt.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze Verwerkersovereenkomst en de uitvoering ervan worden beheerst door Nederlands recht.
2. Bij geschillen naar aanleiding of in verband met deze Verwerkersovereenkomst, zullen Partijen
zich inspannen om tot een gezamenlijk oplossing te komen. Indien Partijen niet tot een
gezamenlijk oplossing komen door middel van mediation, worden geschillen voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Utrecht.
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Akkoordverklaring
Verwerker verklaart akkoord te gaan met de inhoud van deze Verwerkersovereenkomst.
Hieronder verklaart Verwerkersverantwoordelijk dat hij/zij volledig akkoord gaat met de
Verwerkersovereenkomst zoals Adviesbox deze voor haar klanten met +Klantdossier aanbiedt.
Deze Verwerkersovereenkomst gaat alleen over het verwerken van persoonsgegevens en vervangt
niet de standaard overeenkomst tussen de Partijen.

Aldus opgesteld en getekend:
Datum: datum

Namens de Verwerkingsverantwoordelijke,
kantoornaam

________________________________
naam
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BIJLAGE 1
PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
1. Persoonsgegevens
Verwerker zal de volgende (categorieën) Persoonsgegevens verwerken:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
Identificatiegegevens
Financiële bijzonderheden
Persoonlijke kenmerken
Samenstelling gezin
Fysieke gegevens
Woningkenmerken
Opleiding en ontwikkeling
Beroep en betrekking

2. Betrokkenen
De Persoonsgegevens betreffen de volgende (categorieën) Betrokkenen:
▪ Klanten
3. Verwerkingsdoeleinden
De doeleinden waarvoor bovengenoemde Persoonsgegevens worden verwerkt zijn:
▪ Algemene doeleinden
▪ Bank en kredietwezen

BIJLAGE 2
TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN
1. Overzicht van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
▪ Beveiligde inlogomgeving voorzien van TLS/SSL.
▪ Documenten worden bij uploaden versleuteld en zijn alleen door de ontvanger (de adviseur) te
openen.

BIJLAGE 3
SUB-VERWERKERS
1. Voor hosting van klantportaal (online inventarisatie, onderdeel van +Klantdossier) van
Adviesbox: CSNet, Brugweg 56, 2741 KZ, Waddinxveen, www.csnet.nl
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