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Bijlage: Bewerkersovereenkomst 
 
Deze bewerkersovereenkomst maakt deel uit van de overeenkomst gesloten tussen de Parantion Groep BV, 
gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08106883 (“Bewerker”) en 
haar wederpartij ("Verantwoordelijke") ten aanzien van levering van de Softwaredienst en aanverwante Diensten. 
Deze overeenkomst wordt hierna aangeduid als "de Hoofdovereenkomst". 
 
Met hoofdletters geschreven termen hebben de betekenis uit de Algemene Voorwaarden van de Parantion Groep. 
 
Artikel 1. Doeleinden van verwerking 
1.1 Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van 

Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken . Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader 
van de Hoofdovereenkomst en wel voor het aanbieden en beheren van de Softwaredienst en overige 
overeen gekomen Diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met 
nadere instemming worden bepaald. 

1.2 Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals in lid 1 is vastgesteld. 
Bewerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren 
van de betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar 
dienstverlening.  

1.3 De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van 
Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. 

 
Artikel 2. Verplichtingen Bewerker 
2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het 
gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. 

2.2 Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen 
maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst. 

2.3 De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor 
degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. 

 
Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens 
3.1 Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie of dit door sub-

bewerkers laten doen mits deze aan minstens dezelfde voorwaarden zijn gebonden. Doorgifte naar landen 
buiten de Europese Unie is verboden.  

3.2 Bewerker zal Verantwoordelijke op verzoek melden om welk land of welke landen het gaat.  
 
Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid 
4.1 Bewerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verantwoordelijke 

te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Bewerker verricht zelf alleen op basis van aparte 
afspraken verwerkingen.  

4.2 Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze 
Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke 
(eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.  

4.3 Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet 
beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor 
doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of 
voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. 

4.4 Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de 
persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op 
enig recht van derden. 
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Artikel 5. Beveiliging 
5.1 Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met 

betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm 
van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de 
persoonsgegevens).  

5.2 Bewerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het Beveiligingsprotocol welke 
op haar website gepubliceerd wordt. Bewerker mag het Beveiligingsprotocol op ieder moment eenzijdig 
aanpassen. Zij zal Verantwoordelijke op de hoogte stellen van aanpassingen.  

5.3  Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een 
uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich 
inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de 
gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet 
onredelijk is. 

 
Artikel 6. Meldplicht datalekken 
6.1 Conform vigerende wetgeving kan de Verantwoordelijke verplicht zijn een datalek (waaronder wordt 

verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, 
dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder 
en/of betrokkenen te melden. Om Verantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te 
voldoen, stelt Bewerker de Verantwoordelijke binnen 24 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op 
de hoogte van het datalek. 

6.2 Bewerker zal van iedere gebeurtenis melding doen bij Verantwoordelijke wanneer in haar professionele 
inschatting daadwerkelijk sprake is van een datalek. Het is aan Verantwoordelijke om vervolgens te 
beslissen of dit moet worden gemeld bij toezichthouder en/of betrokkenen. 

6.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst 
de meldplicht: 
• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek 
• Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is 
• Wat de (voorgestelde) oplossing is 
• Contactgegevens voor de opvolging van de melding 
• En al hetgeen dat conform wet en richtsnoeren Autoriteit Persoonsgegevens verder nog verplicht is 

bij een melding en binnen de macht van Bewerker is om te vergaren. 
 

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 
7.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, 

aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het 
verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. 
Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.  

 
Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
8.1 Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader 

van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze 
informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer 
deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 

8.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke 
toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de 
informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de 
uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de 
informatie aan een derde te verstrekken. 
1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de 

andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in 
ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is 
aangeduid. 
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2. De plicht tot geheimhouding is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven om informatie aan derden te verschaffen of indien het verstrekken van 
informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de door Opdrachtgever aan 
Parantion verstrekte opdracht.  

De plicht tot geheimhouding is niet van toepassing indien en voor zover er een wettelijke verplichting 
bestaat of een gerechtelijk bevel gegeven wordt om informatie aan een derde te verstrekken. In een 
dergelijk geval zal Parantion echter onverwijld en vooraf Opdrachtgever informeren over de verplichte 
afgifte zodat Opdrachtgever desgewenst maatregelen kan nemen (zoals een kort geding tegen afgifte). 
 

Artikel 9. Audit 
9.1 Ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van 

persoonsgegevens, en alles dat daar direct verband mee houdt, zal de Bewerker eens per jaar een audit 
laten uitvoeren door een ter zake onafhankelijke deskundige. 

9.2 Bewerker 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. 

9.3 De resultaten van de audit zullen aan de Verantwoordelijke worden gemeld. Deze resultaten worden 
aangemerkt als vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in het vorige artikel. In overleg kan ervoor worden 
gekozen (delen van) de resultaten te publiceren. 

9.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Bewerker worden beoordeeld en 
doorgevoerd. Bewerker zal hierover rapporteren aan Verantwoordelijke.  

9.5 De kosten van de audit worden door Bewerker gedragen.  
 

Artikel 10. Duur en beëindiging 
10.1 Deze Bewerkersovereenkomst treedt in werking samen met de Hoofdovereenkomst, heeft dezelfde 

looptijd en kan worden opgezegd of beëindigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst. 
10.2 Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Bewerker 

alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan 
Verantwoordelijke, en daarna deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. 

10.3 Deze bewerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.  
10.4 Tenzij in deze Bewerkersovereenkomst anders is bepaald, geldt hetgeen in de Algemene Voorwaarden van 

Parantion. 


