
Gegevensuitwisselingsovereenkomst 
 
 
De ondergetekenden: 
1. [rechtsvorm], [naam], 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: [Opdrachtgever], 

 
2. [rechtsvorm], [naam], 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: [Opdrachtnemer], 

 
Gezamenlijk hierna te noemen ‘Partijen’. 
 
In aanmerking nemende dat: 

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

 in deze samenwerking tussen Partijen persoonsgegevens worden uitgewisseld;  

 Partijen aanvullend hun afspraken met betrekking tot de uitwisseling van deze persoonsgegevens 
in onderhavige gegevensuitwisselingsovereenkomst wensen vast te leggen. 

 wanneer er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Hoofdovereenkomst en onderhavige 
gegevensuitwisselingsovereenkomst, de bepalingen uit deze gegevensuitwisselingsovereenkomst 
zullen prevaleren.  

 
Artikel 1 Duur overeenkomst 

1. Onderhavige gegevensuitwisselingsovereenkomst gaat in per datum ondertekening.  
2. De gegevensuitwisselingsovereenkomst heeft een gelijke duur als de Hoofdovereenkomst, 

waarbij sommige van de bepalingen ook na einde looptijd hun werking behouden, waaronder 
het geregelde in de artikelen 4 tot en met 8.  

3. De gegevensuitwisselingsovereenkomst kan niet separaat worden opgezegd.  
4. Onderhavige gegevensuitwisselingsovereenkomst kan met het oog op gewijzigde wet- en 

regelgeving en na schriftelijke overeenstemming tussen partijen worden gewijzigd.  
 

Artikel 2 Doel en grondslag gegevensuitwisseling 

1. Partijen wisselen met het oog op hun samenwerking noodzakelijkerwijs persoonsgegevens uit.  
2. Het doel van deze gegevensuitwisseling is [omschrijf hier de doelen, bijvoorbeeld zodat 

Opdrachtnemer de begeleiding van de zieke werknemer mogelijk kan maken].  
3. Partijen baseren zich hierbij op de grondslagen [benoem hier de grondslagen, zoals de 

uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen (en welke?), gerechtvaardigd 
belang]. 

4. Persoonsgegevens worden voor geen ander doel ingezet dan waartoe deze worden verkregen. 
 
Artikel 3 Verplichtingen partijen 

1. Partijen zijn ieder een verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de uit te wisselen 
gegevens en daarom is het niet nodig om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Partijen 
bepalen zelf doel en middelen, mits dit zich laat verenigen met het doel van de samenwerking 
en de reikwijdte van het gebruik van de persoonsgegevens als tussen Partijen in artikel 2 is 
afgestemd.  

2. Partijen dragen ieder zelf de verantwoordelijkheid dat de uit te wisselen gegevens juist en 
volledig zijn en onder de juiste grondslag zijn verkregen en worden uitgewisseld.  


