VERWERKERSOVEREENKOMST – Opdrachtgevers
Verwerkersovereenkomst PAK organisatieontwikkeling B.V.
Als Opdrachtgever van PAK organisatieontwikkeling B.V. (hierna genoemd PAK) geef je opdracht aan PAK om een bepaalde
dienst te leveren, zoals vastgelegd in een offerte dan wel opdrachtbevestiging (Overeenkomst).
Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Overeenkomst die je als Opdrachtgever met PAK aangaat. Het
akkoord op onze Algemene Voorwaarden en daarmee onze, in de Algemene Voorwaarden genoemde, Privacyverklaring,
geldt voor alle deelnemers aan de programma’s die binnen de akkoord gegeven opdracht vallen.
Om een programma op maat te maken en goed uit te voeren hebben we een aantal gegevens van jou en je collega’s nodig.
Hierbij worden gegevens, onder jouw verantwoordelijkheid, door ons verwerkt. Die gegevens verwerken we alleen om onze
dienst goed te kunnen leveren en voor administratieve doeleinden, zoals de facturatie en evaluatie. Wij zijn zodoende de
Verwerker van deze gegevens en jij als Opdrachtgever bent de Verwerkingsverantwoordelijke (Verantwoordelijke) in deze
relatie. Vanuit de AVG ben jij daarom verplicht om een Verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten. Met het akkoord
gaan met de Algemene Voorwaarden ga je ook akkoord met onze Verwerkersovereenkomst. Hierin wordt uiteengezet wat
we met jouw gegevens doen.
PAK beschikt over een Persoonsgegevensregister met hierin opgenomen wat, waar, waarom en hoelang PAK
persoonsgegevens opslaat. Indien gewenst verstrekt PAK jou inzicht in dit persoonsgegevensregister.
Jij als (Verantwoordelijke) mag een groot belang hechten aan een adequate bescherming van je gegevens, die
uitsluitend ten behoeve van de eerdergenoemde taken worden verwerkt en niet buiten dit verwerkingsdoel geschieden.

Verplichtingen PAK (Verwerker)
PAK als Verwerker:
1. zal opgeslagen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk opgeslagen houden. Hoe wij omgaan met het
opslaan en bewaren van persoonsgegevens wordt aangegeven in het Persoonsgegevensregister van PAK;
2. onthoudt zich van handelingen die het bestaande recht van Verantwoordelijke, op toegang tot aangeleverde
informatie kunnen belemmeren, anders dan op grond van het bovenstaande;
3. zal al die maatregelen nemen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden, teneinde de aan haar ter
beschikking zijnde gegevens van Verantwoordelijke in voldoende mate te beveiligen. Indien sprake is van een
(potentieel) datalek zal de Verwerker de Verantwoordelijke daarover onverwijld in kennis stellen, althans binnen
24 uur nadat het (potentiële) lek is geconstateerd;
4. zal zich overigens – voor zover van toepassing - steeds houden aan de verplichtingen aan haar opgelegd inzake de
Algemene Verordening Gegevensbescherming;
5. verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van Verantwoordelijke. De zeggenschap van de door Verwerker
bewerkte gegevens, zullen bij Verantwoordelijke berusten. De zeggenschap over de in de vorige zin omschreven
gegevens komt nimmer bij Verwerker te berusten.

Audit & controle
Jij als Verantwoordelijke kan de verplichtingen laten toetsen door een nader te definiëren auditgroep en/of
Registeraccountant en/of Register EDP Auditor. PAK zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is redelijke medewerking
verlenen aan een dergelijk onderzoek waaronder het toegang verlenen tot te zake relevante informatie. In geval van
overmacht zullen partijen in overleg treden teneinde de consequenties daarvan te bespreken. Mondelinge mededelingen,
toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.

Geschillen en toepasselijk recht
Ieder geschil verband houdend met de uitvoering van de prestaties zal worden voorgelegd aan de terzake bevoegde
rechter te Utrecht, daaronder begrepen de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding.

Utrecht, 24 mei 2018

Bastiaan van Meeteren
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