Verwerkersovereenkomst Boekhoudburo Westfriesland
B.V., gevestigd te Hoorn, hierna te noemen BWF.
(versie d.d. 27-02-2019)
Deze verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de algemene voorwaarden van BWF en
is van toepassing op de relatie tussen BWF (hierna: Verwerker) en de Opdrachtgever
(hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en hierna tezamen ook Partijen, betreffende de
situatie dat BWF persoonsgegevens verwerkt t.b.v. de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1, Definities
1. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte
Persoonsgegevens betrekking hebben.
2. Inbreuk: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot verlies, vernietiging, wijziging of
ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Identificeerbaar is de natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, door (een combinatie van) gegevens zoals naam, adres,
identificatienummer, locatiegegevens of kenmerken voor de fysieke, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.
4. Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig bestuursorgaan
dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het
verwerken van Persoonsgegevens.
5. Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen.
6. Verwerkersovereenkomst: een Verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28, derde
lid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), tussen de Verwerker
en de Verwerkingsverantwoordelijke. Waar in de Verwerkersovereenkomst termen
worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit artikel 4 AVG, wordt aan deze
termen de betekenis van de definities uit de AVG toegekend.
7. Verwerker: BWF.
8. Verwerkingsverantwoordelijke: Opdrachtgever die gebruik maakt van de dienstverlening
van BWF.

Artikel 2, Ingangsdatum en duur
1. Deze overeenkomst is van kracht:
• voor de duur dat Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van de diensten van
Verwerker; en
• zolang de Verwerker als Verwerker van Persoonsgegevens optreedt van de door de
Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens.
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2. Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst blijven enkele verplichtingen
doorlopen, namelijk de verplichting tot het melden van incidenten met betrekking tot
Persoonsgegevens afkomstig van Verwerkingsverantwoordelijke en de verplichting tot
het waarborgen van de geheimhouding.

Artikel 3, Onderwerp van deze Overeenkomst
1. De Verwerker verwerkt de door Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde
Persoonsgegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke.
2. Verwerker zal de persoonsgegevens uitsluitend voor het bestemd doel verwerken en
verplicht zich om geheimhouding te betrachten.
3. Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de Verwerker, evenals de
Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de
Persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, behoudens voor zover een bij, of
krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht.
4. Indien de Verwerker op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te
verstrekken, zal de Verwerker daaraan haar medewerking verlenen.

Artikel 4, Verplichtingen Verwerker
1. De Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke
conform wettelijke bepalingen.

Artikel 5, Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten
1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk
binnen 48 uur na de eerste ontdekking – informeren over (vermoedelijke) Inbreuken op
de beveiliging, alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden
gemeld aan de toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen
van dergelijke Inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te
beperken.
2. Verwerker zal voorts, op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, inlichtingen
verschaffen die de Verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te
kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie
aan de Verwerkingsverantwoordelijke:
• de aard van de inbreuk op de Persoonsgegevens;
• de betrokken categorie Persoonsgegevens;
• het mogelijk aantal Betrokkenen/belanghebbenden;
• de categorie en mogelijk aantal records van Persoonsgegevens dat betrokken is/zijn;
• naam en contactgegevens contactpersoon van Verwerker;
• naam en contactgegevens van de persoon waar meer informatie kan worden
verkregen;
• de te verwachten gevolgen van de inbreuk;
• beschrijving van de maatregelen die reeds zijn genomen of voorgesteld worden om
te nemen teneinde de inbreuk op te lossen en te voorkomen in de toekomst;
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•

beschrijving van de maatregelen die reeds zijn genomen of voorgesteld worden om
te nemen teneinde de gevolgen van de inbreuk zoveel mogelijk te beperken en
inzichtelijk te krijgen.
3. De Verwerker zal het doen van meldingen aan de Toezichthouder overlaten aan de
Verwerkingsverantwoordelijke.
4. De Verwerker zal medewerking verlenen en informatie verschaffen aan de
Toezichthouder en/of Betrokkene(n) en/of de Verwerkingsverantwoordelijke.
5. Eventuele kosten die worden gemaakt om de Inbreuk op de beveiliging af te handelen,
kunnen door partijen niet op elkaar worden verhaald.

Artikel 6, Beveiligingsmaatregelen en controle
1. De Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de
Persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van de
Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies en/of
onrechtmatige Verwerking. De wijze van beveiliging wordt afgestemd op het risico van
de Verwerking.

Artikel 7, Inschakeling derden
1. De Verwerker is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of ten dele uit
te besteden aan derden, zogenaamde subverwerkers.
2. De Verwerker mag geen Persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of
organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder daarvoor
voorafgaande toestemming te hebben verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 8, Teruggave Persoonsgegevens en bewaartermijn
1. Na het beëindigen van deze Overeenkomst zullen de Persoonsgegevens door de
Verwerker worden vernietigd danwel geretourneerd aan Verwerkingsverantwoordelijke,
daarbij de wettelijke bewaarplicht in acht houdend

Artikel 9, Wijzigingen
1. BWF kan de verwerkersovereenkomst eenzijdig wijzigen.
2. Indien de verwerkersovereenkomst is gewijzigd wordt een exemplaar daarvan
gepubliceerd op de website van BWF: www.bwf.nl
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