Overeenkomst Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijken

Tussen
NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg

En
Nestores
Zoals bedoeld in artikel 26 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming

NVZD - Nestores Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken

Ondergetekenden:
NVZD, gevestigd en kantoorhoudend te Noord weg Noord 150, 3704 JG Zeist,
Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40477116 en
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.F. de Beer, directeur. (Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijke 1)

En
Nestores-Vervolgvereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg, gevestigd en
kantoorhoudend te Noord weg Noord 150, 3704 JG Zeist, Nederland, geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 30218183 en te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door J.F. de Beer, gemachtigde. (Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijke 2)
Hierna gezamenlijk genoemd: "Partijen" of "Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijken" en apart genoemd als "Partij" en "Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijke 1 of Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke 2";
Overwegende dat
•

•

•

•

•

voor de uitvoering van de mondelinge afspraken over de ondersteuning door
het bureau van de NVZD ten behoeve van Nestores tussen Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijken (hierna: "Hoofdovereenkomst), Partijen in
overeenstemming handelen met de vereisten uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: "A VG") en de Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: "UAVG");
voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst Partijen persoonsgegevens
zullen delen met elkaar (hierna: "Gedeelde Persoonsgegevens") in het kader
van statutaire doeleinden;
Partijen garanderen dat zij slechts de Gedeelde Persoonsgegevens verwerken
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, tenzij
anders vereist bij wet;
deze Overeenkomst Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken (hierna:
"Overeenkomst") de afspraken weergeeft die Partijen overeen zijn gekomen
om het delen van de Gedeelde Persoonsgegevens tussen Partijen te faciliteren;
Partijen zich realiseren dat het niet altijd mogelijk is het doel van de
gegevensverwerking voor statutaire doeleinden vooraf te beschrijven, en
Partijen desalniettemin zo dicht mogelijk bij de formulering van het doeleinde,
zoals gesteld in de Statuten van beider verenigingen, zullen proberen te
blijven;
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•

deze Overeenkomst van toepassing is op alle gegevensverwerkingen van
Partijen die samenhangen met de uitvoering van de Hoofdovereenkomst.

Partijen, voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst handelend als Gezamenlijke
Verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van, zijn het volgende
overeengekomen:

ARTIKEL l. ALGEMENE VERPLICHTINGEN
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Partijen hebben de verplichting om Gedeelde Persoonsgegevens te verwerken
in lijn met de A VG en andere relevante (lokale) privacy- en
gegevensbeschermingswetgeving;
Partijen zullen Gedeelde Persoonsgegevens slechts verwerken als de
verwerking kan worden gebaseerd op ten minste één van de wettelijke
grondslagen zoals bedoeld in art. 6 AVG.
Partijen zullen slechts bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken,
als onderdeel van de Gedeelde Persoonsgegevens, als een beroep kan worden
gedaan op ten minste één van de uitzonderingen zoals bedoeld in artikel 9
AVG of artikel 22 t/m artikel 30 UAVG.
De Partij die de gegevens verzamelt bij de betrokkenen is verantwoordelijk
voor het tijdig aan de betrokkenen voorzien van de noodzakelijke informatie
waarmee wordt gegarandeerd dat betrokkenen op de hoogte zijn van de
verwerking en dat de verwerking zodoende rechtmatig, behoorlijk en
transparant is, één en ander in lijn met de relevante wetgeving. Dat houdt in
dat de betreffende Partij ook de essentie van de Overeenkomst kenbaar maakt
aan de betrokkenen.
Partijen garanderen dat de Gedeelde Persoonsgegevens accuraat en actueel
zijn op het moment dat deze worden gedeeld met de andere Partij.

ARTIKEL 2. RECHTEN V AN BETROKKENEN
2.1
2.2

2.3

Partijen faciliteren de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten uit te
oefenen op grond van de A VG.
Partijen zijn beiden contactpersoon voor de betrokkenen. Partijen melden aan
de betrokkenen dat met beide Partijen contact opgenomen kan worden in
verband met vragen of verzoeken over (verwerking van) de Gedeelde
Persoonsgegevens.
Partijen stellen vast dat de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan een
verzoek van een betrokkene bij de Partij ligt waarbij het verzoek wordt
ingediend.
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2.4

De Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken komen overeen dat zij
elkaar snel de redelijkerwijs te verwachten hulp bieden (in ieder geval binnen
5 werkdagen na een dergelijk verzoek om hulp) die nodig is om ervoor te
zorgen dat aan de verzoeken wordt voldaan en om te reageren op overige
vragen of klachten van betrokkenen.

ARTIKEL 3. DOORGIFTEN AAN DERDE LANDEN
3.1

3.2

Partijen zullen geen doorgiften van de Gedeelde Persoonsgegevens laten
plaatsvinden, inclusief het beschikbaar of toegankelijk maken van de Gedeelde
Persoonsgegevens, naar landen of internationale organisaties, die onderworpen
zijn aan internationaal publiekrecht, buiten de Europese Economische Ruimte
(EER), tenzij passende waarborgen zijn getroffen om een adequaat
beschermingsniveau van de Gedeelde Persoonsgegevens te waarborgen.
Een adequaat beschermingsniveau voor een land of regio of sector van een land
kan worden vastgesteld door middel van een adequaatheidsbeslissing van de
Europese Commissie. Waar een dergelijke beslissing ontbreekt, mogen Partijen
slechts Gedeelde Persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER als
er passende waarborgen zijn getroffen, zoals benoemd in Hoofdstuk 5 van de
A VG, bijvoorbeeld door middel van EU modelcontractbepalingen. Partijen
stellen elkaar op de hoogte als zulke passende waarborgen worden getroffen,
zodat de betrokkenen hierover kunnen worden geïnformeerd.

ARTIKEL 4. BEVEILIGING EN DATALEKKEN EN MELDPROCEDURES
4.1

4.2

4.3

Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen
om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's die
de verwerking met zich meebrengt, zoals het verlies, het wijzigen of de
ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Partijen implementeren een interne datalekprocedure ten behoeve van het
detecteren van datalekken, het tijdig acteren naar aanleiding van
beveiligingsincidenten en datalekken en het treffen van herstelmaatregelen.
Zodra een Partij (een potentieel) beveiligingsincident, bijvoorbeeld een
beveiligingslek of datalek van de Gedeelde Persoonsgegevens, heeft
geconstateerd, informeren Partijen elkaar. De kennisgeving bevat in ieder
geval de volgende informatie:
a) De aard van het incident;
b) De contactgegevens van personen of organisaties waar meer informatie
verkregen kan worden over het incident;
c) De aanbevolen maatregelen om negatieve gevolgen door het incident te
verkleinen;
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4.4

4.5

d) De mogelijke gevolgen/risico's dat het incident heeft ten aanzien van de
privacy van de betrokkenen;
e) De maatregelen die Partij heeft genomen of gaat nemen om het incident te
verhelpen.
Partijen komen overeen dat zij elkaar, indien nodig, alle redelijkerwijs
noodzakelijke assistentie bieden om de afhandeling van elk datalek zo spoedig
en compliant mogelijk te laten plaatsvinden.
Op verzoek van een Partij, zal de andere Partij onmiddellijk elke
noodzakelijke medewerking verlenen aan het melden van een datalek aan de
competente toezichthouder en getroffen betrokkenen.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1

5.2

Indien een Partij een verplichting uit onderhavige Overeenkomst niet nakomt,
kan deze Partij in gebreke worden gesteld door de andere Partij. De
ingebrekestelling wordt schriftelijk gedaan, waarbij een redelijke termijn wordt
gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Wanneer de verplichtingen
blijvend niet worden nagekomen, is de betreffende Partij in verzuim.
Indien een Partij de verplichtingen die onder de A VG of onder deze
Overeenkomst op haar rusten niet nakomt, is de betreffende Partij aansprakelijk
voor enige schade of nadeel dat hieruit voortvloeit.

ARTIKEL 6. DUUR EN BEËINDIGING
6.1
6.3

6.4

Deze Overeenkomst is van kracht zo lang de Gedeelde Persoonsgegevens
worden verwerkt waarop onderhavige Overeenkomst van toepassing is.
Alle verplichtingen uit onderhavige Overeenkomst die wegens hun aard van
bestemd zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst voort te duren,
blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.
Afwijkingen van en toevoegingen aan deze Overeenkomst zijn slechts geldig,
mits uitdrukkelijk en wederzijds schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 7. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
7.1
7.2

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit deze Overeenkomst mochten voortvloeien, zullen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht.
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NVZD

Nestores

datum

datum

J.F. de Beer

handtekening

J.F. de Beer

handtekening
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