
 
 

Brief aan mede-verwerkingsverantwoordelijke 
 
[naam] 
[straatnaam en huisnummer] 
[postcode en woonplaats] 
 
 

[plaats, datum] 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
[naam organisatie] heeft recent haar werkwijze met het oog op de AVG / GDPR nog eens kritisch onder 
de loep genomen [of: hecht er waarde aan om haar werkwijze jegens u en andere mede-
verantwoordelijken in de zin van de AVG te actualiseren]. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat 
wij met u nog geen afdoende privacy-afspraken hebben gemaakt. In dat kader benaderen wij u.  
 
Wij zijn beide verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG en daarom is het niet nodig en zelfs 
uitgesloten om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Echter, omdat wij persoonsgegevens uitwisselen 
dienen wij wel enkele basisafspraken met elkaar te maken. U en wij conformeren ons aan onderstaande 
basisafspraken en verwachten zonder uw andersluidende reactie van u hetzelfde: 
 
1. Doelbinding 
De persoonsgegevens die wij over en weer van elkaar verkrijgen, worden voor geen ander doel ingezet 
dan waartoe deze werden verkregen. Dit houdt tevens in dat onze medewerkers niet onnodig toegang 
(moeten) verkrijgen tot deze gegevens, maar deze slechts in zullen zien voor zover dit noodzakelijk is met 
het oog op hun werkzaamheden. Om ook hen hierin te betrekken zullen wij hiertoe een passende 
geheimhoudingsovereenkomst met al onze medewerkers sluiten.  
 
2. Beveiliging 
Nadat wij over uw persoonsgegevens komen te beschikken, dragen wij zorg voor een passende 
technische en organisatorische beveiliging naar het niveau zoals de AVG bedoelt. Hierbij spelen onder 
meer de stand van de techniek, maar ook de kosten en de grootte van onze organisatie een rol. Niet 
alleen zal er aandacht zijn voor technische beveiligingsmaatregelen, maar ook voor fysieke. De 
archiverings- en daarmee samenhangende vernietigingstermijn speelt daarbij een belangrijke rol.  
 
3. Datalekken en privacy-verzoeken 
Wanneer zich een datalek of een ander in de AVG bedoeld incident met persoonsgegevens voordoet, 
zullen wij onze eigen datalekprotocollen volgen. Wij zullen elkaar dan onverwijld op de hoogte brengen 
van relevante datalekken. Relevant zijn die datalekken die een ernstige inbreuk maken op de 
vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de van u verkregen informatie. Op dat moment 
stemmen wij af of en door wie van ons een datalekmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan zal 
worden, als ook wie de betrokkene(n) informeert, indien nodig.  
 
Wij informeren elkaar in het geval een betrokkene zich op één van zijn of haar privacyrechten beroept en 
de ander hiervan naar onze inschatting redelijkerwijze af dient te weten.  
 
  


