Overeenkomst tot verwerking van persoonsgegevens
Tussen:

Alle bedrijven waarvoor Starring Jane een opdracht uitvoert waarbij
persoonsgegevens worden verwerkt;
Hierna: “Verantwoordelijke voor de verwerking”

En:

Starring Jane, met maatschappelijke zetel te Dendermondsesteenweg
39A001, 9000 Gent en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE
0449.766.729;
Hierna: “Verwerker”
Hierna gezamenlijk: de “Partijen” of elk afzonderlijke de “Partij”

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
a) De Verantwoordelijke voor de Verwerking de rechtspersoon is die het doel en de
middelen bepaalt van de verwerking van persoonsgegevens zoals nader
gespecifieerd in Bijlage 1 van deze overeenkomst;
b) Verantwoordelijke voor de verwerking wenst aan de Verwerker de opdracht te geven
om de verwerkingsdiensten uit te voeren zoals gespecifieerd in Bijlage 2 in verband
met de Gegevens, en de Verwerker zulke verwerkingsdiensten wenst uit te voeren
onder de voorwaarden bepaald in e Overeenkomst.
c) Onderhavige Overeenkomst kadert in de verplichting voortvloeiend uit artikel 28 van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN
ARTIKEL 1: DEFINITIES
“Overeenkomst”: onderhavige overeenkomst inclusief bijlagen;
“Gegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
“Datalek”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
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“Verordening”: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG.

ARTIKEL 2: VOORWERP
Deze Overeenkomst vloeit voort uit de verplichting opgenomen in artikel 28 van de
Verordening die bepaalt dat tussen de verwerker en de verantwoordelijke voor de verwerking
een geschreven overeenkomst dient opgemaakt te worden.
Deze Overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de Verantwoordelijke voor de
verwerking en de verwerker bij het verwerken van persoonsgegevens.
De Verwerker verbindt zich ertoe om vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, bij
het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten in opdracht van de Verantwoordelijke voor de
verwerking, deze Overeenkomst na te leven. Indien er reeds verwerkingsactiviteiten
plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van de Overeenkomst, verbindt de Verwerker zich
ertoe om in elk geval vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst deze verwerkingen te
verrichten conform de Overeenkomst.

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERWERKER

De Verwerker handelt uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke voor de verwerking bij
de verwerking van de Gegevens.
De Verwerker zal overeenkomstig de instructies van de Verantwoordelijke voor de
verwerking enkel persoonsgegevens verwerken zoals opgenomen in Bijlage 1 van de
Overeenkomst en volgens de bepalingen van de Overeenkomst.
De Verwerker zal enkel deze persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de Overeenkomst en uitsluitend deze persoonsgegevens opgenomen in
Bijlage 1 van de Overeenkomst.
De Verwerker verbindt zich ertoe om zijn personeelsleden die instaan voor de verwerking
van de Gegevens en het uitvoeren van de Overeenkomst regelmatig te informeren en bij te
scholen aangaande bepalingen van privacywetgeving in het algemeen en de Verordening in
het bijzonder.

ARTIKEL 4: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1.
De Verwerker verbindt zich ertoe steeds de nodige confidentialiteit aan de dag te leggen bij
het verwerken van Gegevens in opdracht van de Verantwoordelijke voor de Verwerking.
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4.2.
De Verwerker verbindt zich ertoe om de Gegevens enkel te verwerken voor de doeleinden
omschreven in Bijlage 1 van de Overeenkomst.
4.3
De Verantwoordelijke voor de Verwerking geeft aan de Verwerker de toestemming om de
Gegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks
deelnemen aan de uitvoering van de opdracht en wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Overeenkomst.
De Verwerker verbindt zich ertoe deze gegevens niet over te maken aan andere derden
tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd of verplicht is op basis van een rechterlijk
bevel.
4.4.
Het is de Verwerker toegelaten om in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst
een back-up te maken van de Gegevens die zij verwerkt teneinde een continue
dienstverlening te kunnen garanderen.
4.5.
Het is de Verwerker uitdrukkelijk toegelaten om geanonimiseerde gegevens ter beschikking
te stellen van derden die noch rechtsreeks noch onrechtstreeks deelnemen aan de
uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in Bijlage 1 van de Overeenkomst. De
Verwerker garandeert dat deze doorgifte aan derden steeds gebeurt binnen de grenzen van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uitsluitend met het oog op archivering
in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE BETROKKENE

In geval de Verantwoordelijke voor de verwerking een aanvraag ontvangt van de betrokkene
van wie persoonsgegevens worden verwerkt om zijn rechten uit te oefenen overeenkomstig
Verordening bv. recht van verzet of recht van wissing van de gegevens, geeft de
Verantwoordelijke voor de Verwerking deze opdracht onverwijld door aan de Verwerker.
De Verwerker verbindt zich ertoe om onverwijld en dit uiterlijk binnen 7 werkdagen na
ontvangst van de aanvraag, een passend gevolg te geven aan deze opdracht van de
Verantwoordelijke voor de Verwerking en ofwel de gevraagde informatie te verschaffen ofwel
de gevraagde aanpassingen te doen aan de Gegevens, dan wel bepaalde Gegevens te
verwijderen en vernietigen dan wel aan de Verantwoordelijke voor de verwerking te laten
weten om welke reden het niet mogelijk is om binnen 7 werkdagen gevolg te geven aan de
opdracht.
De Verantwoordelijke voor de verwerking erkent en aanvaardt dat in geval de betrokkene om
wissing van de Gegevens verzoekt, de Verwerker de Gegevens niet noodzakelijk uit al haar
back-ups dient te verwijderen teneinde een passend gevolg te geven aan de opdracht van
de Verantwoordelijke voor de verwerking.

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKHEID

© 2018, Starring Jane – 24 mei 2018

Alle gegevens en informatie die de partijen van deze Overeenkomst ontvangen zullen tijdens
de duur van deze Overeenkomst en tien jaar daarna als vertrouwelijk worden behandeld en
zullen niet onthuld worden aan derden en niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het
bevorderen van de doelstellingen van de Overeenkomst.
De in het vorige lid omschreven verplichting is niet van toepassing op vertrouwelijke
informatie die:
Ten tijde van de onthulling door de onthullende partij reeds openbaar beschikbaar
was of daarna zonder toedoen van de ontvanger openbaar beschikbaar komt; of
− Ten tijde van de onthulling reeds in het wettige bezit was van de ontvanger zoals
voldoende kan worden aangetoond door de ontvanger; of
− Na de onthulling door de ontvanger op een niet-vertrouwelijke basis van derden wordt
ontvangen.
De Gegevens worden eveneens beschouwd als vertrouwelijke informatie dewelke op geen
enkel moment in de toekomst, ook niet na 10 jaar door de Verwerker kan gebruikt worden
dan binnen de grenzen van onderhavige Overeenkomst.
−

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

De Verwerker verbindt zich ertoe om de bepalingen van de Overeenkomst strikt na te leven
bij het verwerken van de Persoonsgegevens en garandeert aan de Verantwoordelijke voor
de verwerking dat hij de nodige maatregelen zal nemen teneinde zijn aangestelden belast
met de uitvoering van de Overeenkomst de bepalingen van deze Overeenkomst te doen
naleven.
In het bijzonder garandeert de Verwerker aan de Verantwoordelijke voor de verwerking dat
hij zijn werknemers en aangestelden attent heeft gemaakt op de bepalingen van de
Overeenkomst en met hen een overeenkomst heeft gesloten die minstens de garanties biedt
die worden verwacht van de Verwerker op basis van de Overeenkomst.
De aansprakelijkheid van de Verwerker is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek
voorzien in de Verordening.
De aansprakelijkheid van de Verwerker is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe
schade aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking. De Verantwoordelijke voor de
Verwerking vrijwaart de Verwerker te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

ARTIKEL 8: DUUR, OPZEG EN BEËINDIGING
Deze Overeenkomst treedt in werking op 24 mei 2018.
Deze Overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. De Overeenkomst kan
door elk van de Partijen opgezegd worden bij aangetekend schrijven en mits in achtneming
van een opzegtermijn van 3 maand. De opzegtermijn begint te lopen de eerste dag van de
maand die volgt op het verzenden van de aangetekende zending, waarbij de poststempel zal
gelden als bewijs.

ARTIKEL 9: GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING
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In geval van beëindiging van onderhavige Overeenkomst, onafgezien van de wijze waarop,
zal de Verwerker indien de Verantwoordelijke voor de verwerking hierom verzoekt alle
Gegevens-bevattende
documenten,
computer
disks,
USB-sticks
en
andere
informatiedragers, met inbegrip van kopieën daarvan, ongeacht of de inhoud van de
informatiedragers is geproduceerd of gemaakt door de Verwerker, de Verantwoordelijke voor
de verwerking dan wel derden, retourneren dan wel de subverwerkers de opdracht geven om
één en ander te doen.
In zoverre als de Gegevens worden bewaard of opgeslagen op een computersysteem van
de Verwerker of in enige andere vorm zijn vastgelegd die redelijkerwijze niet aan de andere
Partij ter hand kan worden gesteld, zal de Verwerker dergelijke Gegevens vernietigen en/of
aan zijn subverwerker(s) de opdracht geven om één en ander te doen binnen een redelijke
termijn.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN GEGEVENS

De Verwerker zal de Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten
van de opdracht waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de Gegevens hierna niet
meer nodig, dan zal de Verwerker ze adequaat uitwisselen en permanent verwijderen, ofwel
de gegevensdragers terugbezorgen aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking.
Deze bepaling geldt eveneens voor de gegevensdragers waarop de kopie of back-up
conform artikel 4.4 van de Overeenkomst.
Deze bepaling is ook van toepassing op eventuele subverwerkers waarop de Verwerker een
beroep zou doen.

ARTIKEL 11: BEVEILIGING

De Verwerker verbindt zich ertoe om de gepaste technische en organisatorische
maatregelen te nemen om de Gegevens en de verwerking ervan te beveiligen
overeenkomstig Bijlage 2 van de Overeenkomst.
De Verwerker verbindt zich ertoe om de nodige maatregelen te treffen teneinde de toegang
tot de Gegevens te beperken tot deze personeelsleden in dienst van de Verwerker die
toegang tot deze Gegevens nodig hebben teneinde de Overeenkomst te kunnen uitvoeren.
Indien de Verwerker een beroep doet op onderaannemers voor de uitvoering van de
Overeenkomst, garandeert de Verwerker dat hij met deze onderaannemers een
overeenkomst heeft afgesloten die minimaal de bepalingen van deze Overeenkomst
bevatten.

ARTIKEL 12: ONDERAANNEMING

Het is de Verwerker uitdrukkelijk toegestaan om onderaannemers-verwerkers aan te stellen
met het oog op het uitvoeren van de verwerkingsactiviteiten voorwerp van onderhavige
Overeenkomst.
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In geval de Verwerker beroep wenst te doen op een subverwerker in de zin van dit artikel,
verbindt de Verwerker zich ertoe om met deze subverwerker een schriftelijke overeenkomst
af te sluiten die minimaal alle garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden voortvloeiende
uit deze Overeenkomst omvat.

ARTIKEL 13: DIVERSE BEPALINGEN

13.1
Huidige Overeenkomst omvat het volledige akkoord tussen Partijen omtrent het voorwerp
ervan en vervangt alle voorgaande, geschreven en mondelinge akkoorden.
13.2
Indien één of meer bepalingen van huidige Overeenkomst nietig zouden worden verklaard of
onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en
afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Overeenkomst en van de
Overeenkomst in zijn geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond
hebben, niet worden aangetast.
Partijen verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de ongeldige
bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen
en keuzes van huidige Overeenkomst.
13.3
Geen van de Partijen kan de rechten uit deze Overeenkomst overdragen aan derden
zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere Partij. Aanpassingen of
wijzigingen aan deze Overeenkomst kunnen enkel plaatvinden als deze schriftelijk
tussen beide Partijen aanvaard en ondertekend worden.
13.4
In geval van twijfel over de interpretatie van een bepaling van deze Overeenkomst, zal deze
steeds worden uitgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening,
minstens in het licht van de Verordening.

ARTIKEL 14: DATALEKKEN

In geval van ontdekking van een Datalek zal de Verwerker, de Verantwoordelijke voor de
Verwerking binnen 24uur na de ontdekking hierover informeren.
De Verwerker verbindt zich ertoe om na de ontdekking van een Datalek, de
Verantwoordelijke voor de Verwerking op de hoogte te houden van maatregelen die werden
genomen teneinde de omvang van het Datalek te beperken dan wel teneinde dit in de
toekomst te vermijden.

ARTIKEL 15: EXPORTEREN VAN GEGEVENS

De Verwerker verbindt zich ertoe om geen Gegevens te laten verwerken door andere
personen of organisaties die buiten de EER zijn gevestigd, zonder voorafgaande melding
aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking.
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ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze Overeenkomst is in alle opzichten onderworpen aan en wordt in alle opzichten
geïnterpreteerd en uitgelegd door het Belgische recht.
Geschillen omtrent de uitvoering of uitlegging van de Overeenkomst worden uitsluitend
voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

Bijlage 1 : Overzicht persoonsgegevens, aard van de verwerking en
verwerkingsdoelen
De aard en het doel van de verwerking zijn van diverse aard: administratie van het personeel
en de tussenpersonen, personeelsadministratie, loonadministratie, beheer van het personeel
en de tussenpersonen, werkplanning, controle op de werkplaats, klantenbeheer, bestrijding
van fraude en inbreuken van het cliënteel, leveranciersbeheer, boekhouding, verzamelen
van giften, public relations, technisch-commerciële inlichtingen, registratie en administratie
van aandeelhouders of vennoten, ledenadministratie, beveiliging, toegangscontrole,
bescherming van de maatschappij/eigen sector/organisatie, direct marketing,…
Vermits dit een algemene overeenkomst is tussen Starring Jane en haar klanten, kunnen we
de aard en het doel van de verwerking niet verder specifiëren.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt binnen de EU.
Onderaannemers (hostingproviders) (lijst is niet limitatief):
• Combell nv, Skaldenstraat 121 9042 Gent, BTW nr BE 0541.977.701
• Cloudstar cvba, Oud-Hoflaan 42 9080 Lochristi, BTW nr BE 0840.453.332.
• Nucleus bvba, Noorderlaan 133 bus 8 2030 Antwerpen, BTW BE 0472.322.989
Bijlage 2: Overzicht beveiligingsmaatregelen
Starring Jane verbindt zich tot het nemen van volgende beveiligingsmaatregelen ter
bescherming van persoonsgegevens:
Technische beveiligingsmaatregelen:
−
−
−
−
−

Up-to-date virusscan
Unieke login code en wachtwoord die regelmatig wordt aangepast
Geen onbeveiligde harde schijven
Geen onbeveiligde back-ups maken
Geen documenten op privé laptop van medewerkers

Voorbeeld van organisatorische maatregelen:
−
−
−

Clean desk policy
Laptop niet onbemand achterlaten
Oude documenten zorgvuldig vernietigen
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