
paraaf namens Verwerkingsverantwoordelijke: …………  1 paraaf namens Verwerker: ………… 

Verwerkersovereenkomst  
 
 
De ondergetekenden: 
 
1. [rechtsvorm], [naam Verwerkingsverantwoordelijke][, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

[postcode] [plaats][, aan [adres], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [kvk 
nummer], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger], hierna te noemen: 
‘de Verwerkingsverantwoordelijke’ 

 
2. [rechtsvorm], [naam Verwerker], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats], 

aan [adres], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KvK nummer][, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger], hierna te noemen: ‘de Verwerker’; 

 
gezamenlijk hierna ook wel te noemen ‘Partijen’. 
 
nemen in aanmerking dat: 

 [omschrijf hier de contractuele relatie tussen Partijen]. In dat kader hebben Partijen een 
overeenkomst tot samenwerking gesloten, hierna te noemen: de ‘Hoofdovereenkomst’; 

 Partijen aanvullend hun afspraken met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens in 
onderhavige Verwerkersovereenkomst (hierna te noemen: deze ‘overeenkomst’) wensen vast te 
leggen; 

 Wanneer er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Hoofdovereenkomst onderhavige 
Verwerkersovereenkomst, de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst zullen prevaleren.  

 
en komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1 Definities 
1. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte 

Persoonsgegevens betrekking hebben; 
2. Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersovereenkomst die een onlosmakelijk deel uitmaken 

van de overeenkomst; 
3. Inbreuk (ook wel: Datalek): een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige 

wijze leidt tot verlies, vernietiging, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van ongeoorloofde 
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens  

4. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon (ook wel ‘de Betrokkene’ genoemd). 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;  

5. Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig bestuursorgaan dat in 
Nederland bij wet is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van Persoonsgegevens 
binnen en tussen organisaties; 

6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het afschermen, 
bijwerken, combineren, gebruiken, opslaan, opvragen, ordenen, raadplegen, structureren, 
vastleggen, vernietigen, verzamelen, wijzigen, wissen of verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen van Persoonsgegevens; 

7. Verwerker: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of 
een ander orgaan die/dat Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve en conform instructie van de 
Verwerkingsverantwoordelijke; 


