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Deze bewerkersovereenkomst maakt integraai onderdeel uit van de afsprakeir tussen partilen
ove reen gekomen op 1-1rcÉ919_ (h iern a :'de Ove reen kom st').

Partijen
. safritop ge,,,estigd aan cje §srtiozhqf{_ 19 Schijndel =-, Karner van

Koopha ndei irLlmmer 591 203-42 en rechtsgeldig veíiegenwoordrgd dcor
A. van Loon (h ierna:'Verantwoordelijke );

Hostnet bv gevestigd aan de De Ruyterkacie 6, 
-]013 

AA Amsterdam, Kamer van Koophandel
nummer 34130993 en rechtsgeidig vertegeniruoorciigd door -QX1-D-DrEStta* (hierna:
'Bewerker');

verantwoordeirlke en Bewerker gezamenlijk hierna ook te fioemen: 'partryen,,

in aanmerkirtq nemende dat

' verantwoordelijke gebrurk wenst te maken van de diensten van Bewerker;

' Verantwoordeliike en Bewerker ten behoerre van het iloorgaancje eeir overeenkomst hebben
gesloten v/aarop Algemene Voorwaarclen van toepassing zrln;

' Bewerker bii de uitvoering van de overeenkomst in sorrinrige gevallen aangemerkt kan ,r,rorden
ais Bewerker iri de zin van artikel I sub e van cie Wet 'nescheiming persoonsgegevens (hierna
'wbp);

' Veranlwoordelilke aangemerkt wordt als verantwoordelijke in de zin van artikel I sub cl van de
wbp of in vcorkomende gevallen ais Bewerker, in welk gevai Bewerker de rol van Subr-irewerker
vervuit;

' waar in cieze bewerkersovereenkomst gesproken r,vordt over persoonsgegevens, hiern iee
persoonsgeíJevens in de zin van artikei I sub a van de wbp bedoeld woi.den;

' Bewerker-bereid is verplichLingen onrtrent beveiliging en andere aspeclen van de Wbp na te
komen, voor zover dit binnen zr;n macht ligt;

' de Wbp aan de Veraniwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen cjat Bewerker
voldoende vraa;'borgen bredt ten aanzien van cle technische en organisatorische
beveiiigingsrnaatregeien met tretrekking toi de le ve rrichten verwerkingen;

' de Wbp daarnaast aan cle Verantr*oor"delilke de plicht oplegt om ioe Íe zien op de nalevlng van
die maatregelen;

' Partilen, mede gelet op het vereiste uit artikei 14 lid 5 van de Wbp, l-iun rechten en plichten
schriftelijk wensen vasi te leggen middels cleze beirverkersoveieenkomst (hlerna;
'Bewerkersovereen komst');

' waar gerefereerd '"rrordt aan bepalingen uit cle Wbp, per 25 mei 2018 de corresponderende
bepalingen uit de Aigemene Verordening Gegevensbescherming worden becioeici;
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zijn ais valgt overeengekomen

Àrtikel L Dc,eleinden vàn verwerking
'1 .l . Bewe rker verbindt zich oncler de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdrar:lrt

rran Verantwoorclelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitslLiitend piaatsvinden

in het kader van cle Overeenkonrst, de doeleinden die daarmee samenhanqen en die doeleinden

die met nadere instemmíng worden bepaald. Verantwoordelilke bepaelt zeif welke (soorten)

persoonsgegevens hil door Beyverker laat verwerken en op weike (categorieën) betrokkener"r

deze persoonsgegevens betrekking hebben; Bewerker iieeft hierop geen invloed.

1.2. Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander cioel verwerken dan zoais door

Verantworrdelijke is vasigestelci. Verantwoor-delijke zai Bewerker op de hoogte stellen van cje

verwerkinEsdoeleinclen voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zlin

genoemd.'1.3. 
De Bewer"ker heeft geen zeggenschap over het dcel van de verwerking van persconsqe§evens.

Bewerker neemï geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoansgegevens,

de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 2. Verpli*htingen Bewerker

1. l.

2.2.

ar)

Ten aanzien van de in arlikel 1 genoemde verwerkingen zal BewerKer zorg dragen voor de

naleving .ran de voorwaarden die, op grond van de Wbp, worden gesteld aan het verwerken van

persoonssegevens door Bewerker.

Be,*rerker zal Verantwoordelijke, op ciiens verzoek daartoe, inÍormeren over de door haar

genomen rnaaii'egelen aairgaande haai" verplichiingen onder deze bewerkersovereenkonrst.

De verplichtingen van de Bewerker die urt deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden

ock voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder heï Eezag vall Bewerker.

Artikei 3. Docrgifte van persoonsgegevens

3.1. Bewerker mag de persooÍrsgegevens verwerken in landen binnen de Er-rropese Unie. Bewerker

mag cie persoonsgegevens ook venrverken in ianden buiten de Europese Unle, maar alleen als

daaro';ei' sch riftet ij ke afspraken zij n gemaakt rret Verantwocrdel ij ke.

3.2. Bewerker zal r/erantwoordeirjke op diens ve rzoek melden om welk land of landen hei gaat

Artikel e. tlerdeling van veÍantwoordeiijkheid

4.1. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsqegevens onder dez.e

Bewerkersovereenkomsi, overeenkonrsiig de instructies van Verantv'toordeltlke en onder de

uitdrukkelijke (einrl)verantwoo;'delr.lkheid van Verantwoordeli;ke. Voor alle cveriqe verwerkingen

van pei-soonssegevens, waaronder in ieder geval begrenen maar niet beperkt tot de

verzameling van de persoonsgegevens door de Verantr,n:oordelijke, verwerkinEen voor

doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door

derden en/of voor andere doelernden, is Bewerker niet veranlwocrdeli.lk. De

vera ntwoordel ijkheid vor:r deze verwerkrngen ru st b r1 Verantwoordelry ke.

4.2 Verantwoordelijke vrijwaari Bewerker voor aansprakeii.lkheid, boeles en/oÍ andere negatieve

gevolgen voortvloeiende r-rit het niet nakcmen door Verantwoordelijke van de relevanïe

privacyu,iet- en re ge I gevi n g of deze Bewerkersovereenkorn st.

A"rtikel 5. lnschakelen van derden oÍ onderaannerners

5..l. Beu,,erker mag in het kader van de Bewerkersovereenkomst gebruik maken van derden cf
.t.t
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onderaannemers.
5.2. Bewerker zorgt ervoor dat deze derden dezelfde plrchten op zrch nemen als tussen

Verantwoordelijke en Bewerker zijn overeengekomen. Bewerker staat rn voor een correcte

naleving van deze plichten door cieze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens

Verantwoordelilke aansprakelijk voor schade die de derde heeft veroorzaakt, alsof Bewerker de

schaCe zelf had ../eroorzaakt.

Artikel 6. Beveiliging

6.-1. Bewerkei zal zich inspanrren passende technische en organisatorische maatregelen te nerren

met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van

Verantwoordelilke, tegen verlies of tegerr enige vorm van onrechtmatige verwerking (zr:als

onirerroeqde kennisname, aantasting, w'r;ziging of verstrekkinq van de persoonsgegevens).

6 2. Verantwoordeli;ke zal enkel persocnsgegevens door Bewerker iaten ';erwerken inrjien

Verantwoordeiijke van mening is dat de door Bewerker genomen beveiligingsmaatregelen een

passend beschermingsniveau waarborgen.

ArtikelT. Meldplicht
7.1. ln het geval van een clatalek (waaronder wordt vers{aan. een inbreuk op de beveiliging van

persoonsgËgevens die leitit tot een aanzienli.lke kans op nadeiige gevolgen, dan 'itrel nadelige

gevolgen heeft, 'roor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a $lbp) zal

Bewerker zich naar besïe kunnen inspannen om Verantwoordelilke daarover binnen 36 uur te

informeren nadat Bewerker het datalek heeft vastgesteld

7.2. lndien de wet- enlof regelgevinE dii vereisi zal Bewerker, tegen vergoeding van de kosien die zij

daarvcor maakl, meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoritelten en

eventueel betrokkenen. Verantwoordelijke is en blijft verantwoordelryk voor het meiden aan de

relevante autoriteiten en betrokkenen.

7 ,3. De meldplicht behelst in reder geval het melden van het Íeit dat er een lek is geweest, alsmede:

' wal de (verrneende) oorzaak rs van hel iek,

" wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevoig is;

. wat de (voorgestelde) oplossing is;

. wat de reeds ondernomen maatreqelen ziln;

. wie de contactpersoon is voor de opvolging van de melding.

7.4. lnclien Bewerker op het moment van de melding nog niet over aile in afiikel 7.3 opgenomen

inforrnaiie bresclrikt, zal Bewerker zich inspannen de ontbrekende infr:r"matie zo spoedig

mogelijk na te sturen.

Artikel L Afhaneleling verzoeken van betrokicenen

B,l. ln het geval dat een betrakkene eeri verzoek iot inzage, zoals bedoeid in artikei 35 Wbp, of

verbetering, aanvulling, wiiziging of afscherming, zoals bedoeid in artikel 36 Wbp, richt aan

Bewerker; zal Beyverker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke en de bel"rokkene hiervan

op de hoogte stellen. Verantwoorcjelijke zal het verzoek vervolgens rrerdeí zelfstandig

afhancielen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
g.l. 0p alle persoonsgegevens die Bewerker ten behoeve van Veranlwoordelijke verwerkt in het

kader van deze Bewerkersovereenkornst, rust een qeheimhoudingsplicht jegens derden.
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Bewerker zal deze inÍornratie niet voor een ander doel gel:ruiken dan waarvoor zi1 deze heeft
'tor!rono.,/Lrr\r l9LI r.

9.2" Deze geheimhoudingsplicht is nret van ïoepassinr; voor zover Verantwoordelryke uiidrukkelrlke

toestemming heeft gegeven om de inlorrnaïie aan derden te verschaffen, indierr heï verstrekken

van de informatie aan derden logrscherwils noodzakelijk is gezien de aard van de vei"sirekie

opdracht en cie uitvoering van deze BewerKersovereenkomst, oí indien het verstrekken van

informatie verplicht is op grond van een rechterlijke uitspraak, reievante wet- en/':f regelgeving,

of een bevoegd gegeven bevel van een cverheidsinstai:tie.

Artíkel I0. Cantrale
'l0.-]. 

Bewerker zal Verantwoordelrlke in staat stellen om ziln wetielr.lke plichten ten aarrzien van het
controieren \,/afi de door Bewerker ten behoeve van Verantwcordelijke uit te voeren
verwerkingen van persoonsgegevens na te komen, door certificeringen en vergelijkbare
controlemrddelen die zij ten aanzien van zichzelf en door haar ingeschakelde derden of
onderaannemers onder zich heeft, op verzoek van Verantwoordelijke ter beschikking te stellen.

I C.2. Naast het in het vorige lrd bepaalde heeft Verantwoordelijke het recht om audits uit te laten
voeren door een onafhankelijke deskundrge derde die aan geheirnhouding is gebonden, ïer
controle van de naleving van artikelen 6 en 7 van deze Bewerkersovereenkomst.

I 0.3. De door Verantwoordelijke geihitieerde audit';indt mrnimaal twee weken na voorafgaande
aankondiging door Verantwoordelijke en maxir-naal eens per jaar piaats.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderiing
overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan nret worden doorgevoerd door
één van de Partijen of door beide Partilen gezamenhlk.

10.5. De kosten voor de door Verantwoordelryke geiirrtieer-de audit worden door de Verantwoordelilke
^^.t"^^^^!_rcutcqgt t.

Artikel'! "1 
. Aansprakelijkheid

I I 1. Bewerker is enkel aansprakelrlk vocr directe schade dre het gevolq is van een toerekenbare
tekortkoming in de nakorning van deze Bewerkersovereenkcmst en cjie is ontstaan door cle

werkzaamheden van Bewerker. Voor indrrecie schade is Bewerker niet aansprakelijk.
i1.2. Onder directe schade wordt verstaan: schade Eeieden door Verantwoordeiijke, die het directe

gevolg is 'van verlies of vei-minking van persoonsgegevens, alsrnede de redelrlke en aantoonbare
kosten cjie Verantwoor"delilke moet maken om Bewerker erioe te manen de
Be'+,,erkersovereenkomst deugdelqk na te komen, de redeiijke en aantoonbare kosten ler
vaststeiltng van de oorzaak en omvang van cle schade waarvoor Bewerker aansprakeiijk gesteid
kan worden, en de redelijke en aantoonbare kosten die Veranti,nroordelilke heeft moeten make n
om de schade waarvoor Bewei'ker aansprakeli;k gesteld kan worden te voorkomen of te
henarlron

l-1.3. Onder índtrecte schade wordt verstaan: alle schade die geen directe schade is, waaronder (doch
niet urtsluitend) gevoigschade, gederfCe winst, gemiste bespar'ingen, vern-rinCerde goodwrll en
schade door bedrijÍsstagnatie.

11.4. lndien Bewerker aansprakelijk mocht zi,ln uit hoofde van ild I van het onderhavige artikel, of
schade dic anderszins uit de wet vooi'tvloeÍt, dan zal in geen geval de totale vergoeding voor
schade hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de vergoeding(en) die Verantwoordeliike onder de
Overeenkomst in drie maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan
Bewerker heeft be{aald, rnet een maximum van EUR 

.1.000,- 
incl. btw, waarbij een reeks van

gebeiirtenissen ais één gebeurtenis geldt.

1 i.5. Enige aansprakelijkheid van Bewerker die voortvioeit uit de vorige leden van dit artikel cntstaat
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12.2
IZ.J

slechts nadat Verantwoordelijke Bewerker onverwijld na ontdekking van de schade schriftelijk
in gebreke stelt, waarbrl Bewerker een redelryke termijn wordt gesteld om de tekortkoming
ongedaan te maken, en Bewerker ook na verloop van de gestelde termijn tekort blijft schieten in

de nakoming van haar verplichtingen, tenzij nakoming door Bewerker blrlvend onmogelijk is. De

ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetaiiieerd rnogelijke beschrijving van de
tekortkoming te bevaiten, zodat Bewerker in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

I "l 6. De in dit artikel gestelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakei4kheid komen te vervallen
indien Verantwoordelijke bewijst dat een en ander is veroorzaakt door opzet of daaraan gelijk te
steiien grove schuid van de bedrijfsleiding van Bewerker.

11.7. ledere vordering toi schadevergoeding door Verantwoordehjke tegen Bewerker die niet
gespeciÍiceerd en expliciet is gemeld aan Bewerker, vervalt door het enkele verloop van twaalf
maanden na het moment waarop de vordering is ontstaan.

Artikel I2" Duur en beëindiging
12.1. Deze Bewerkersovereenkomst is aangeqaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst

tussen Partijen en daarna voor de duur van de verdere samenwerking.
De Bewerkersovereenkomsl kan tussentijds niet worden opgezegd.
Partijen mogen deze Bewerke;-sovereenkomst alleen wijzigen met wederzrldse instemming en

zullen hun medewerking verlenen om de Bewerkersovereenkomsl aan te passen aan eventuele
nieuwe of aangepaste privacywetgeving.

12.4. Na beëindiging van de Bewerkersovereenkomst vernietigt Bewerker de van
Verantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders
overeen komen.

Artikel '13. Overige bepalingen
13..1 . De Bewerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door het Nederlands

recht.
13.2- Alle geschillen, welke tussen Par"tijen mochten ontstaan in verband met de

Bewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement !Jaar Bewerker is gevestigd.-l3.3. 
Logs en metingen gedaan docr Bewerker gelden als dwingend bewijs..i3.4. 
ln geval van strijdigheid van verschiilende documenten of de brylagen daarvan, geldt de
.rolgende rangorde:

1. de Overeenkomst;

2. deze Bewerkersovereenkomst;

3. het Servrce LevelAgreement;

4. de Algemene Voorwaarden;

5. eventueleaanvullendevoorwaarden.
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