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Art. Tekst die vervalt Vervangende tekst Reden 

1.7 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. 

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. 

Op grond van artikel 4 onder 

12) van de AVG, is Infoland 

niet gehouden om ook 

melding te doen van een 

vermoeden van een datalek. 

1.15 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. 

de toepasselijke wet- en 

regelgeving en/of (nadere) 

verdragen en verordeningen, 

betreffende de Verwerking van 

Persoonsgegevens, inclusief 

lidstaatrechtelijke 

uitvoeringswetten van de AVG 

en de Telecommunicatiewet. 

Beleidsregels, aanbevelingen 

en dergelijke zijn geen 

dwingend recht en zijn voor 

velerlei interpretatie vatbaar. 

Daarom zou het tot 

onzekerheid leiden wanneer 

deze onder de definitie van 

‘toepasselijke wet- en 

regelgeving’ vallen. 

4.2.3 Indien Verwerker de Dienst 

rechtstreeks aanbiedt aan 

Betrokkene, is Verwerker 

verplicht om Betrokkene 

namens de 

Verwerkingsverantwoordelij

ke te informeren over de 

Verwerking van de 

Persoonsgegevens van 

Betrokkene op een wijze die 

in overeenstemming is met 

de rechten van Betrokkene. 

Deze bepaling vervalt. Het informeren van 

betrokkenen is wettelijk 

gezien een taak van de 

verantwoordelijke. iQualify 

wordt niet rechtstreeks 

aangeboden aan de 

betrokkene. 
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4.3.2 4.3.2 Indien het Verwerker 

wettelijk is verboden om te 

voldoen aan zijn 

verplichtingen op grond van 

artikel 4.3.1, behartigt 

Verwerker de redelijke 

belangen van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke. Hieronder wordt in ieder 

geval verstaan: 

4.3.2.1 Verwerker laat 

juridisch toetsen in 

hoeverre: 

(i) Verwerker wettelijk 

verplicht is om aan het 

verzoek of bevel te voldoen; 

en 

(ii) het Verwerker 

daadwerkelijk is verboden 

om aan zijn verplichtingen 

jegens 

Verwerkingsverantwoordelij

ke op grond van artikel 4.3.1 

te voldoen. 

4.3.2.2 Verwerker werkt 

alleen mee aan het verzoek 

of bevel indien Verwerker 

hiertoe wettelijk verplicht is 

en waar mogelijk maakt 

Verwerker (in rechte) 

bezwaar tegen het verzoek 

of bevel of het verbod om 

Verwerkingsverantwoordelij

ke hierover te informeren of 

de instructies van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke op te volgen. 

4.3.2.3 Verwerker verstrekt 

niet meer Persoonsgegevens 

dan strikt noodzakelijk om 

aan het verzoek of bevel te 

voldoen. 

4.3.2.4 Verwerker 

onderzoekt indien sprake is 

4.3.2 Indien het Verwerker 

wettelijk is verboden om te 

voldoen aan zijn verplichtingen 

op grond van artikel 4.3.1, 

behartigt Verwerker de 

redelijke belangen van 

Verwerkingsverantwoordelijke. 

Het is voor Infoland niet 

mogelijk om tegen ieder 

verzoek in bezwaar te gaan. 

Hier bestaat geen wettelijke 

basis voor en bovendien is dit 

niet waar Infoland voor wordt 

ingeschakeld. Uiteraard kan 

Infoland wel redelijke 

ondersteuning bieden. 
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van doorgifte in de zin van 

artikel 9 de mogelijkheden 

om te voldoen aan de 

artikelen 44 tot en met 46 

AVG. 

5.4 Verwerker licht 

Verwerkingsverantwoordelij

ke in geval van algemene 

Schriftelijke toestemming 

voor het inschakelen van 

Sub-verwerkers uiterlijk drie 

(3) maanden voorafgaand 

aan beoogde veranderingen 

inzake de toevoeging, 

vervanging of wijziging van 

Sub-verwerker(s), Schriftelijk 

in, waarbij de 

Verwerkingsverantwoordelij

ke de mogelijkheid wordt 

geboden tegen deze 

veranderingen bezwaar te 

maken. Partijen treden 

hierop in onderhandeling. 

Verwerker licht 

Verwerkingsverantwoordelijke 

in geval van algemene 

Schriftelijke toestemming voor 

het inschakelen van Sub-

verwerkers uiterlijk vier (4) 

weken voorafgaand aan 

beoogde veranderingen inzake 

de toevoeging, vervanging of 

wijziging van Sub-verwerker(s), 

Schriftelijk in, waarbij de 

Verwerkingsverantwoordelijke 

de mogelijkheid wordt geboden 

tegen deze veranderingen 

bezwaar te maken. Partijen 

treden hierop in 

onderhandeling. 

Infoland B.V. maakt voor haar 

dienstverlening gebruik van de 

diensten van Uniserver. 

Daarnaast maakt Infoland B.V. 

ten behoeve van iQualify 

gebruik van een externe 

specialist. 

Een melding van 3 maanden 

van tevoren is een te lange 

termijn. Wanneer een 

subverwerker 4 weken van 

tevoren wordt gemeld, is dit 

voldoende voor 

Verwerkingsverantwoordelijke 

om te beoordelen of zij 

bezwaar wil maken. 

5.5 De algemene of specifieke 

toestemming van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke voor het inschakelen Sub-

verwerkers laat de 

verplichtingen voor 

Verwerker voortvloeiende 

uit de 

Verwerkersovereenkomst, 

waaronder maar niet 

beperkt tot artikel 9, 

onverlet. 

Verwerkingsverantwoordelij

ke kan zijn algemene of 

specifieke Schriftelijke 

toestemming voor het 

inschakelen van Sub-

verwerkers intrekken, indien 

Verwerker niet of niet langer 

voldoet aan de 

verplichtingen uit de 

Verwerkersovereenkomst, 

de AVG en/of andere 

Toepasselijke wet- en 

De algemene of specifieke 

toestemming van 

Verwerkingsverantwoordelijke 

voor het inschakelen van Sub-

verwerkers laat de 

verplichtingen voor Verwerker 

voortvloeiende uit de 

Verwerkersovereenkomst, 

waaronder maar niet beperkt 

tot artikel 9, onverlet. 

Het artikel biedt te veel 

onduidelijkheid indien de 

verwerkingsverantwoordelijke 

de toestemming zou kunnen 

intrekken wanneer zij van 

mening is dat niet langer aan 

de verwerkersovereenkomst 

voldaan is. 
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regelgeving betreffende de 

Verwerking van 

Persoonsgegevens. 

 5.7 Verwerker legt de in de 

Verwerkersovereenkomst 

opgenomen verplichtingen 

op aan de door Verwerker 

ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers. Verwerker 

draagt er zorg voor dat de 

door Verwerker 

ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers, de in de 

Verwerkersovereenkomst 

opgenomen verplichtingen 

naleven door middel van een 

Schriftelijke overeenkomst. 

Verwerker legt de in de 

Verwerkersovereenkomst 

opgenomen verplichtingen op 

aan de door Verwerker 

ingeschakelde Sub-verwerkers. 

Verwerker draagt er zorg voor 

dat de door Verwerker 

ingeschakelde Sub-verwerkers, 

de in de 

Verwerkersovereenkomst 

opgenomen verplichtingen 

naleven door middel van een 

Schriftelijke overeenkomst of 

andere rechtshandeling. 

 

Een verwerkersovereenkomst 

met medewerkers is niet 

nodig, zij vallen onder het 

gezag van Infoland. Het sluiten 

van een 

(sub)verwerkersovereenkomst 

is conform de AVG ook 

mogelijk middels een andere 

rechtshandeling dan een 

separate overeenkomst. 

5.8 Verwerker brengt 

Verwerkingsverantwoordelij

ke onverwijld op de hoogte 

indien Verwerker en/of door 

Verwerker ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers, in strijd 

handelen met de 

Verwerkersovereenkomst 

en/of de met Verwerker 

gesloten Schriftelijke 

overeenkomst zoals bedoeld 

in artikel 5.7. 

Verwerker brengt 

Verwerkingsverantwoordelijke 

onverwijld op de hoogte indien 

Verwerker en/of door 

Verwerker ingeschakelde Sub-

verwerkers, in strijd handelen 

met de 

Verwerkersovereenkomst. 

Zie vorige opmerking. 

5.9 Verwerker verstrekt op 

verzoek van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke een afschrift van de 

Schriftelijke overeenkomst 

tussen Verwerker en de door 

Verwerker ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

Verwerker verstrekt op verzoek 

van 

Verwerkingsverantwoordelijke 

een afschrift van de Schriftelijke 

overeenkomst tussen 

Verwerker en de door 

Zie vorige opmerking. 
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maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers. 

Verwerker ingeschakelde Sub-

verwerkers. 

 

5.10 Verwerker blijft ten aanzien 

van de 

Verwerkingsverantwoordelij

ke volledig verantwoordelijk 

en volledig aansprakelijk 

voor het nakomen van de 

verplichtingen door de door 

Verwerker ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers, voortvloeiende 

uit de AVG en/of andere 

Toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de 

Verwerking van 

Persoonsgegevens en de 

verplichtingen 

voortvloeiende uit de 

Overeenkomst en de 

Verwerkersovereenkomst. 

Verwerker blijft ten aanzien van 

de 

Verwerkingsverantwoordelijke 

volledig verantwoordelijk en 

volledig aansprakelijk voor het 

nakomen van de verplichtingen 

door de door Verwerker 

ingeschakelde Sub-verwerkers, 

voortvloeiende uit de AVG en 

de Verwerkersovereenkomst. 

In lijn gebracht met artikel 28 

lid 4 van de AVG. 

Aansprakelijkheid voor fouten 

van medewerkers, volgt reeds 

uit het BW. 

7 7.1 Verwerker is verplicht 

periodiek een 

onafhankelijke, externe 

deskundige een audit te 

laten uitvoeren ten aanzien 

van de organisatie van 

Verwerker, teneinde aan te 

tonen dat Verwerker aan het 

bepaalde in de 

Overeenkomst, de 

Verwerkersovereenkomst, 

de AVG en andere 

Toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de 

Verwerking van 

Persoonsgegevens voldoet. 

7.2 Verwerker verricht 

tenminste een keer per twee 

jaar een periodieke audit, 

zoals bedoeld in artikel 7.1. 

Indien Bijzondere 

7.1 

Verwerkingsverantwoordelijke 

heeft het recht om audits uit te 

laten voeren door een door 

haar aan te wijzen 

onafhankelijke deskundige 

derde die aan geheimhouding is 

gebonden teneinde te doen 

vaststellen dat Verwerker aan 

het bepaalde met betrekking tot 

de bescherming van de 

vertrouwelijkheid, integriteit, 

beschikbaarheid en beveiliging 

van Persoonsgegevens zoals 

omschreven in de 

Verwerkersovereenkomst 

voldoet.  

7.2 Deze audit vindt uitsluitend 

plaats bij een concreet 

vermoeden van misbruik van 

Persoonsgegevens en pas nadat 

Het uitvoeren van een audit, 

door een onafhankelijke 

deskundige derde, is een recht 

van de verantwoordelijke en 

geen plicht van de verwerker. 

Verder ziet dit recht enkel op 

de verwerking van 

persoonsgegevens, 

overeenkomstig hetgeen is 

afgesproken in de 

verwerkersovereenkomst. 

Naar aanleiding van een audit 

dienen partijen in overleg te 

treden over eventueel te 

ondernemen actie. 

Infoland biedt reeds een hoog 

beschermingsniveau, 

waarvoor de nodige 

rapportages aanwezig zijn. het 

isredelijk om deze eerst aan 

de klant aan te bieden, 
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categorieën 

Persoonsgegevens worden 

verwerkt, verricht Verwerker 

tenminste eenmaal per jaar 

een periodieke audit zoals 

bedoeld in artikel 7.1. 

7.3 Verwerker is enkel niet 

gehouden tot het verrichten 

van een periodieke audit 

zoals bedoeld in artikel 7.1, 

indien Verwerker uitsluitend 

Persoonsgegevens verwerkt 

met een laag risico en 

uitdrukkelijk in Bijlage A is 

opgenomen dat Verwerker 

niet gehouden is tot het 

verrichten van een 

periodieke audit. 

Verwerkingsverantwoordelij

ke stelt vast of er sprake is 

van een laag risico. 

7.4 Verwerker is verplicht de 

bevindingen van de 

onafhankelijke, externe 

deskundige, op verzoek aan 

Verwerkingsverantwoordelij

ke ter beschikking te stellen 

in de vorm van een 

verklaring, waarin de 

deskundige een oordeel 

geeft over de kwaliteit van 

de door Verwerker getroffen 

technische en 

organisatorische 

beveiligingsmaatregelen met 

betrekking tot de 

Verwerkingen die Verwerker 

ten behoeve van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke verricht. 

7.5 

Verwerkingsverantwoordelij

ke heeft het recht om op zijn 

verzoek een audit te laten 

uitvoeren door een door 

Verwerkingsverantwoordelij

Verwerkingsverantwoordelijke 

de bij Verwerker aanwezige 

soortgelijke auditrapportages in 

het kader van de ISO27001 

certificering heeft opgevraagd, 

beoordeeld en redelijke 

argumenten aanbrengt die een 

door Verantwoordelijke 

geïnitieerde audit alsnog 

rechtvaardigen. Een dergelijke 

audit wordt gerechtvaardigd 

wanneer de bij Verwerker 

aanwezige soortgelijke 

rapportages geen of 

onvoldoende uitsluitsel geven 

over het naleven van de 

Verwerkersovereenkomst door 

Verwerker of dat over die 

naleving door Verwerker gerede 

twijfel bij 

Verwerkingsverantwoordelijke 

bestaat. 

7.3 De door 

Verwerkingsverantwoordelijke 

geïnitieerde audit vindt 

minimaal twee weken na 

voorafgaande aankondiging 

door 

Verwerkingsverantwoordelijke 

plaats. Verwerker zal aan de 

audit meewerken en alle voor 

de audit redelijkerwijs relevante 

informatie, inclusief 

ondersteunende gegevens zoals 

systeemlogs, en Medewerkers 

zo tijdig mogelijk ter 

beschikking stellen, waarbij een 

termijn van twee weken redelijk 

is. 

7.4 De bevindingen naar 

aanleiding van de uitgevoerde 

audit zullen door Partijen in 

onderling overleg worden 

beoordeeld en, naar aanleiding 

daarvan, al dan niet worden 

doorgevoerd door Verwerker. 

alvorens het gehele 

auditproces te moeten 

doorlopen. Het is immers niet 

de bedoeling dat er allerhande 

(onnodige) audits door 

klanten uitgevoerd gaan 

worden. 

De verantwoordelijke zal 

degene zijn die een audit dient 

te initiëren, daarom zullen de 

kosten in beginsel ook voor 

rekening van de 

verwerkingsverantwoordelijke 

dienen te komen.   
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ke gemachtigde 

(rechts)persoon, ten aanzien 

van de organisatie van 

Verwerker, teneinde aan te 

tonen dat Verwerker aan het 

bepaalde in de 

Overeenkomst, de 

Verwerkersovereenkomst, 

de AVG en andere 

Toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de 

Verwerking van 

Persoonsgegevens voldoet. 

7.6 De kosten van de 

periodieke audit komen voor 

rekening van Verwerker. De 

kosten van de audit op 

verzoek van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke komen voor rekening van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke, tenzij uit de bevindingen 

van de audit blijkt dat 

Verwerker de bepalingen uit 

de Overeenkomst en/of de 

Verwerkersovereenkomst 

en/of de AVG en/of andere 

Toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de 

Verwerking van 

Persoonsgegevens niet is 

nagekomen. 

7.5 De kosten van de audit 

komen voor rekening van 

Verwerkingsverantwoordelijke, 

tenzij uit de bevindingen van de 

audit blijkt dat Verwerker de 

bepalingen uit de 

Verwerkersovereenkomst niet is 

nagekomen. In dat geval komen 

de kosten voor rekening van 

Verwerker.. 

[7.6 komt te vervallen] 

8.1 Verwerker informeert 

Verwerkingsverantwoordelij

ke zonder onredelijke 

vertraging en uiterlijk binnen 

24 uur na kennisneming, 

over een Inbreuk in verband 

met Persoonsgegevens of 

een redelijk vermoeden van 

een Inbreuk in verband met 

Persoonsgegevens. 

Verwerker informeert 

Verwerkingsverantwoordelij

ke via de contactpersoon en 

de contactgegevens van 

Verwerker informeert 

Verwerkingsverantwoordelijke 

zonder onredelijke vertraging 

na kennisneming, over een 

Inbreuk in verband met 

Persoonsgegevens. Verwerker 

informeert 

Verwerkingsverantwoordelijke 

via de contactpersoon en de 

contactgegevens van 

Verwerkingsverantwoordelijke 

zoals opgenomen in Bijlage A en 

ten minste ten aanzien van 

hetgeen is opgenomen in 

De wettelijke meldplicht geldt 

enkel voor datalekken, en niet 

voor vermoedelijke 

incidenten.   
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Verwerkingsverantwoordelij

ke zoals opgenomen in 

Bijlage A en ten minste ten 

aanzien van hetgeen is 

opgenomen in Bijlage C. 

Verwerker garandeert dat de 

verstrekte informatie 

volledig, correct en accuraat 

is. 

Bijlage C. Verwerker zal alle 

redelijkerwijs benodigde 

maatregelen treffen om 

(verdere) onbevoegde 

kennisneming, wijziging, en 

verstrekking dan wel anderszins 

onrechtmatige verwerking te 

voorkomen of te beperken en in 

de toekomst te voorkomen. 

8.2 Indien en voor zover het 

voor Verwerker niet mogelijk 

is om alle informatie uit 

Bijlage C gelijktijdig te 

verstrekken, kan de 

informatie zonder 

onredelijke vertraging 

en uiterlijk binnen 24 uur na 

het ontdekken, in stappen 

worden verstrekt aan 

Verwerkingsverantwoordelij

ke. 

Indien en voor zover het voor 

Verwerker niet mogelijk is om 

alle informatie uit 

Bijlage C gelijktijdig te 

verstrekken, kan de informatie 

zonder onredelijke vertraging, 

in stappen worden verstrekt 

aan 

Verwerkingsverantwoordelijke. 

Het is niet te garanderen dat 

Infoland binnen 24 uur alsnog 

alle informatie heeft. 

8.3 […] 
Verwerkingsverantwoordelij

ke hierover uiterlijk binnen 

24 uur te informeren, hierop 

adequaat en onmiddellijk te 

reageren, […] 

[…] 
Verwerkingsverantwoordelijke 

hierover zo spoedig mogelijk te 

informeren, hierop adequaat te 

reageren, […] 

Infoland heeft adequate 

beveiliging van 

persoonsgegevens (zie 

certificeringen) en heeft intern 

beleid om op datalekken te 

reageren. Infoland kan op 

verzoek inzage hierin 

verschaffen. 

10.2 […] (ii) Enig 
dwingendrechtelijk wettelijk 

voorschrift of rechterlijke 

uitspraak Partijen tot 

bekendmaking en/of 

verstrekking van die 

Persoonsgegevens verplicht, 

waarbij Partijen eerst de 

andere Partij hiervan op de 

hoogte stellen; […] 

[…] (ii) Enig dwingendrechtelijk 
wettelijk voorschrift of 

rechterlijke uitspraak Partijen 

tot bekendmaking en/of 

verstrekking van die 

Persoonsgegevens verplicht, 

waarbij Partijen eerst de andere 

Partij hiervan op de hoogte 

stellen, tenzij dit op grond van 

wet- en regelgeving of een 

rechterlijke uitspraak niet is 

toegestaan; […] 

Het kan zijn dat het wettelijk 

niet is toegestaan om aan de 

andere partij te melden dat 

gegevens aan bijvoorbeeld de 

politie dienen te worden 

verstrekt. 

10.3 Overtreding van artikel 10.1 

en/of artikel 10.2 wordt 

beschouwd als een Inbreuk 

in verband met 

Persoonsgegevens. 

Deze bepaling komt te 

vervallen. 

Voor de definitie van een 

inbreuk in verband met 

persoonsgegevens, wordt 

aansluiting gezocht bij de wet. 

11.1 Verwerker is aansprakelijk 

voor alle schade die 

Verwerker is aansprakelijk voor 

alle schade die voortvloeit uit 

Infoland kan akkoord gaan 

met deze aansprakelijkheid, 
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voortvloeit uit of verband 

houdt 

met het niet nakomen van 

de Verwerkersovereenkomst 

en/of de AVG en/of andere 

Toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de 

Verwerking van 

Persoonsgegevens. 

een toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van de 

Verwerkersovereenkomst en/of 

de AVG conform de 

aansprakelijkheid van 

Verwerker in dit artikel. 

mits deze is beperkt tot een 

toerekenbare tekortkoming en 

gericht op de nakoming van de 

afspraken uit deze 

overeenkomst en de AVG. 

11.2 Verwerker vrijwaart 

Verwerkingsverantwoordelij

ke voor alle aanspraken, 

boeten 

en/of maatregelen van 

derden, daaronder begrepen 

Betrokkenen en de 

Toezichthoudende autoriteit, 

die jegens 

Verwerkingsverantwoordelij

ke worden 

ingesteld of opgelegd 

wegens een schending van 

de Verwerkersovereenkomst 

en/of 

de AVG en/of andere 

Toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de 

Verwerking 

van Persoonsgegevens door 

Verwerker en/of door 

Verwerker ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of 

Subverwerkers. 

Verwerker vrijwaart 

Verwerkingsverantwoordelijke 

voor alle aanspraken, boeten 

en/of maatregelen van derden, 

daaronder begrepen 

Betrokkenen en de 

Toezichthoudende autoriteit, 

die jegens 

Verwerkingsverantwoordelijke 

worden ingesteld of opgelegd 

wegens een schending van de 

Verwerkersovereenkomst en/of 

de AVG door Verwerker en/of 

door Verwerker ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers. 

Infoland kan akkoord gaan 

met een vrijwaring, mits 

artikel 11.3 en 11.4 worden 

toegevoegd. 

11.3 Verwerker draagt zorg voor 

afdoende dekking van de 

aansprakelijkheid door 

middel van een 

aansprakelijkheidsverzekerin

g. Op verzoek van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke geeft Verwerker 

Verwerkingsverantwoordelij

ke inzage 

in (de polis van) deze 

aansprakelijkheidsverzekerin

g van Verwerker. 

De aansprakelijkheid uit artikel 

11.1 en de vrijwaring uit artikel 

11.2 gelden onder de 

voorwaarden dat de 

Verwerkingsverantwoordelijke 

a. Verwerker onmiddellijk 

op de hoogte stelt van 

de details van de 

aanspraken, boeten 

en/of maatregelen van 

derden; en 

b. geen enkele toezegging 

of acceptatie doet in 

relatie tot de 

aanspraken, boeten 

Graag 11.3 (origineel) 

verplaatsen naar 11.5 voor de 

overzichtelijkheid. 
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en/of maatregelen van 

derden; en 

c. alle redelijke stappen 

zal ondernemen om de 

schade, verliezen en 

kosten voortvloeiende 

uit de aanspraken, 

boeten en/of 

maatregelen van 

derden te voorkomen 

of te beperken; en 

d. Verwerker in staat stelt 

om de aanspraken, 

boeten en/of 

maatregelen van 

derden te verdedigen 

en/f af te wikkelen; en 

e. Verwerker alle redelijke 

ondersteuning (op 

kosten van Verwerker) 

zal bieden bij het 

afhandelen van de 

aanspraken, boeten 

en/of maatregelen van 

derden, en rekening 

houdend met het feit 

dat de in artikel 11.1 en 

11.2 genoemde 

aansprakelijkheid en 

vrijwaring is beperkt tot 

het bedrag dat 

daadwerkelijk door de 

verzekeraar van 

Verwerker wordt 

uitgekeerd. Mocht de 

verzekeraar niet 

uitkeren, dan is de in 

artikel 11.1 en 11.2 

genoemde 

aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal 

het bedrag dat door de 

Verwerkingsverantwoor

delijke aan Verwerker is 

betaald voor haar Dient 

onder de Overeenkomst 

voor de twaalf (12) 

maanden voorafgaande 

aan de 

schadeveroorzakende 

gebeurtenis. 
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11.4  In aanvulling op artikel 11.1, 

11.2 en 11.3, dient 

Verwerkingsverantwoordelijke: 

a. Verwerker onmiddellijk 

op de hoogte te stellen 

van een daadwerkelijk 

of vermoedelijk 

onderzoek door de 

Toezichthoudende 

autoriteit en/of door 

andere derden of 

belanghebbenden 

(bijvoorbeeld 

Betrokkenen) en/of een 

waarschuwing van een 

Toezichthoudende 

autoriteit; en 

b. alle redelijke 

maatregelen nemen ter 

voorkoming of 

vermindering van de 

aanspraken, boeten 

en/of maatregelen van 

derden. 

 

11.5  Verwerker draagt zorg voor 

afdoende dekking van de 

aansprakelijkheid door middel 

van een 

aansprakelijkheidsverzekering. 

Op verzoek van 

Verwerkingsverantwoordelijke 

geeft Verwerker 

Verwerkingsverantwoordelijke 

inzage in (de polis van) deze 

aansprakelijkheidsverzekering 

van Verwerker. 

Oude artikel 11.3. 

13.3 

t/m 

13.5 

13.3 Binnen een maand 

nadat de Overeenkomst 

eindigt, vernietigt en/of 

retourneert Verwerker alle 

Persoonsgegevens en/of 

draagt Verwerker deze over 

aan 

Verwerkingsverantwoordelij

ke en/of een andere door 

Verwerkingsverantwoordelij

ke 

aan te wijzen partij, naar 

gelang de keuze van 

Verwerkingsverantwoordelij

 13.3 Zodra de 

Verwerkersovereenkomst, om 

welke reden en op welke wijze 

dan ook, is beëindigd, zal 

Verwerker alle 

persoonsgegevens die bij haar 

aanwezig zijn retourneren aan 

Verwerkingsverantwoordelijke , 

en/of deze persoonsgegevens 

en eventuele kopieën daarvan 

verwijderen en/of vernietigen. 

Dit op nader overeen te komen 

wijze. Persoonsgegevens zullen 

pas uit de back-up verwijderd 

worden nadat de hiervoor 

Van de verwerker kan niet 

worden verwacht dat zij de 

gegevens in elk 

bestandsformaat kan 

aanleveren dat de 

verwerkingsverantwoordelijke 

mogelijk wenst. 
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ke. Alle bestaande (overige) 

kopieën van 

Persoonsgegevens, zich al 

dan niet bevindende bij door 

Verwerker ingeschakelde 

(rechts)personen, waaronder 

maar niet beperkt tot 

Medewerkers en/of Sub-

verwerkers, worden hierbij 

aantoonbaar permanent 

verwijderd, tenzij opslag van 

de Persoonsgegevens 

Unierechtelijk of 

lidstaatrechtelijk is verplicht. 

13.4 Verwerker bevestigt op 

verzoek van 

Verwerkingsverantwoordelij

ke Schriftelijk dat Verwerker 

aan alle verplichtingen uit 

artikel 13.3 heeft voldaan. 

13.5 Verwerker draagt de 

kosten voor vernietiging, 

retournering en/of 

overdracht van de 

Persoonsgegevens. 

Verwerkingsverantwoordelij

ke kan nadere eisen stellen 

aan de wijze van 

vernietiging, retournering 

en/of overdracht van de 

Persoonsgegevens, 

waaronder eisen aan het 

bestandsformaat. 

vastgestelde retentieperiode is 

verstreken.  

 

[13.4 en 13.5 komen te 

vervallen] 

 

 

 

 

 


