Verwerkersovereenkomst Webmarketeers
Versie: 24 mei 2018
Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van Persoonsgegevens die
Webmarketeers, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34295554, (hierna:
Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna : Verwerkingsverantwoordelijke) en
maakt evenals de algemene voorwaarden - integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Webmarketeers en
haar wederpartij.
in aanmerking nemende dat
•

•
•

Verwerker een online marketing bureau is die diensten levert zoals het bouwen en hosting van websites,
registreren van domeinnamen en /of online marketing diensten zoals het bouwen en beheren van een Google
Adwords campagne.
Verwerkingsverantwoordelijke gebruik wil maken van de diensten van Verwerker, waarbij Verwerker ten behoeve
van Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde persoonsgegevens zal verwerken;
Verwerkersverantwoordelijke wordt aangemerkt als verwerkersverantwoordelijke in de zin van de
privacywetgeving, of in voorkomende gevallen als verwerker in de zin van de privacywetgeving, in welk geval de
verwerker de rol van subverwerker vervult;

Partijen, mede gelet op het vereiste uit de privacywetgeving, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen in
deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst);
zijn als volgt overeengekomen

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze Verwerkersovereenkomst hebben de met hoofdletter geschreven begrippen de in dit artikel opgenomen betekenis.
Waar de definitie in dit artikel in het enkelvoud is opgenomen, wordt ook het meervoud daaronder begrepen en vice versa,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uit de context anders blijkt.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking
hebben, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) AVG.
Bijlage: een bijlage bij deze Verwerkersovereenkomst, die een integraal onderdeel vormt van deze
Verwerkersovereenkomst.
Bijzondere categorieën Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische
gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over
gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel
9 AVG.
Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de
Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks
gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken,
zoals bedoeld in artikel 4 onder 10) AVG.
Dienst: de op grond van de Overeenkomst te leveren dienst(en) door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke.
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een (vermoeden van een) inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, zoals bedoeld in
artikel 4 onder 12) AVG.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Medewerker: de door Verwerker ingeschakelde werknemers en andere personen waarvan de werkzaamheden onder
zijn verantwoordelijkheid vallen en die worden ingeschakeld door Verwerker ter uitvoering van de Overeenkomst.
Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan
niet een Derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 9) AVG.
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is gesloten en op grond
waarvan Verwerker Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst voor
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
Persoonsgegeven: alle informatie over een Betrokkene; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor
de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke
persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) AVG.
Schriftelijk: op schrift gesteld of langs de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.
Subverwerker: een andere verwerker, waaronder maar niet beperkt tot groepsmaatschappijen, zustermaatschappijen,
dochtermaatschappijen en hulpleveranciers, die Verwerker inschakelt om voor rekening van de
Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.
Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens: de toepasselijke wet- en
regelgeving en/of (nadere) verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, beleidsregels, instructies en/of
aanbevelingen van een bevoegde overheidsinstantie betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, tevens
omvattende toekomstige wijziging hiervan en/of aanvulling hierop, inclusief lidstaatrechtelijke uitvoeringswetten van de
AVG en de Telecommunicatiewet.
Toezichthoudende autoriteit: één of meer onafhankelijke overheidsinstanties die verantwoordelijk is of zijn voor het
toezicht op de toepassing van de AVG, teneinde de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen
in verband met de Verwerking van hun Persoonsgegevens te beschermen en het vrije verkeer van Persoonsgegevens
binnen de Unie te vergemakkelijken, zoals bedoeld in artikel 4 onder 21) en artikel 51 AVG. In Nederland is dit de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.
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, zoals bedoeld in artikel 4 onder 2) AVG.

Artikel 2. Algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader
van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of
die met nadere instemming worden bepaald, en uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Verantwoordelijke.
Verwerker zal in het kader van de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken, die bij het gebruik van de
Diensten kunnen worden opgeslagen, waaronder bijvoorbeeld en niet uitsluitend worden verstaan: (i) NAW-gegevens,
(ii) emailadressen en (iii) telefoonnummer. De categorie Betrokkenen betreft de klanten van
Verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat er in zijn opdracht geen verwerking van Bijzondere categorieën
Persoonsgegevens zal plaatsvinden. Indien er wel Bijzondere categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt, meldt
Verwerkingsverantwoordelijke dat vooraf bij Verwerker en zullen Partijen nadere afspraken overeenkomen voor wat
betreft de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens.
Verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens.
Verwerker neemt géén zelfstandige beslissingen over ontvangst en gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking
aan derden en de duur van de opslag.
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat hij vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de
onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker van
alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 3. Verdeling van verantwoordelijkheid
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

De toegestane Verwerkingen zullen onder controle van Verwerker worden uitgevoerd binnen een
(semi)geautomatiseerde omgeving.
Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van verwerkingsverantwoordelijke en onder
uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.
Voor de overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen (maar niet beperkt tot) de
verzameling van de Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerkingen voor doeleinden die niet
door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld en/of verwerkingen door Derden die zijn ingeschakeld
door de Verwerkingsverantwoordelijke, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor
deze verwerkingen rust bij de Verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de
persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op
enig recht van Derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
In het geval dat voor een nieuwe Verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder verplicht is, zal
Verwerker, voor zover dat binnen haar macht ligt, hieraan meewerken. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in
rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerker zal, indien wettelijk verplicht en noodzakelijk, meewerken aan een eventueel onderzoek door de
Toezichthoudende autoriteit naar een verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker kan hiervoor
redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder in ieder geval de werknemers van Verwerker
worden verstaan.

Artikel 4. Beveiliging
1.

2.

Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te
verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
(zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Hosting vindt plaats
binnen een datacenter welke zich bevind in de Europese Economische Ruimte (EER) en waar beveiligingsmaatregelen
opgesteld zijn gebaseerd op ISO 27001:2013. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische
toegangsbeveiliging, backups, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, monitoren van websites
en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en intrusion-detection-systemen. Verwerker staat er niet
voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij
zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 5. Inschakelen van subverwerkers
1.

2.

Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op
grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van onderaannemers (Subverwerkers), met inachtneming
van de daarvoor toepasselijke privacywetgeving. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek een lijst van
Derden (Subverwerkers) aanleveren.
Indien Verwerker het voornemen heeft om nieuwe Subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van
persoonsgegevens, dan zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hierover vooraf informeren.
Verwerkingsverantwoordelijke heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het
voornemen van Verwerker. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker nieuw in
te schakelen Subverwerker, zullen Partijen onderling in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien Partijen
geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Verwerker om de subverwerker in te schakelen, dan
is Verwerker gerechtigd om de betreffende subverwerker in te schakelen en is Verwerkingsverantwoordelijke
gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.

3.
4.

Indien Verwerkingsverantwoordelijke geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt
Verwerkingsverantwoordelijke geacht met het inschakelen van de nieuwe Subverwerker in te stemmen.
Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat Subverwerkers schriftelijk vergelijkbare plichten op zich nemen als tussen
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Artikel 6. Doorgifte van persoonsgegevens
1.

2.

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de EER. Daarnaast mag Verwerker de
persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER, mits aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is
voldaan.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek melden naar welk land of welke landen de
persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 7. Audit
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke Derde die aan
geheimhouding is gebonden ter controle van de naleving van de afsrpraken uit deze Verwerkersovereenkomst en alles
wat daarmee direct verband houdt.
Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van Persoonsgegevens.
De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging
en maximaal eens per kalenderjaar plaats.
Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter
beschikking stellen voor de audit.
De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in overleg worden beoordeeld. Naar
aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen
gezamenlijk.
Alle kosten van de audit, ook de door Verwerker gemaakte kosten, komen voor rekening van
Verwerkingsverantwoordelijke.

7.

Artikel 8. Meldplicht bij datalekken
1.

2.

3.

In het geval van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke
daarover binnen 48 uur informeren. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte
informatie volledig, correct en accuraat is.
Indien wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker zijn medewerking verlenen aan het informeren van de relevante
autoriteiten en/of betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt zelf of hij de Toezichthoudende autoriteit en/of
Betrokkenen zal informeren of niet.
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede, voor zover de
informatie voorhanden is:
A. wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
B. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
C. bij benadering: het aantal betrokkenen en registers van persoonsgegevens;
D. wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
E. wat is de (voorgestelde) oplossing;
F. wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
1.

In het geval dat een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten direct contact opneemt met
Verwerker, dan gaat Verwerker hier - behoudens uitdrukkelijke andersluidende instructie van
Verwerkingsverantwoordelijke - niet (inhoudelijk) op in, maar bericht Verwerker dit onverwijld aan
Verwerkingsverantwoordelijke met een verzoek om nadere instructies.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1.
2.

Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader
van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming
heeft gegeven om de informatie aan Derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan Derden
logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te
verstrekken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.
5.

De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van
de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de
maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe
schade zal in totaal nooit meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Verwerkingsverantwoordelijke
betaald heeft voor de geleverde diensten in de laatste drie (3) maanden.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:redelijke en aantoonbare kosten om de
Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld
is; en redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking
van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle
schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van
marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke
voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Verwerker.
Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de
Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming
wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming
te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 11.6. Iedere vordering tot
schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld,
vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na ontvangst van de vordering door de Verwerker

Artikel 12. Duur en beëindiging
1.
2.

3.

Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en, bij gebreke
daarvan, voor de duur van de samenwerking.
Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal één maand van tevoren
mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen
tegen het einde van deze maand indien zijn niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. Anders worden de wijzigingen
geacht te zijn goedgekeurd door de Verwerkingsverantwoordelijke.
Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst ook van rechtswege. Verwerker vernietigt de
van Verwerkersverantwoordelijke ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1.
2.

De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondisement waarin Verwerker gevestigd is.

