VERWERKERSOVEREENKOMST
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Addendum Algemene Verordening Gegevensbescherming (Addendum AVG)
Dit addendum AVG maakt onlosmakelijk deel uit van de samenwerkingsovereenkomst tussen Landelijk
Netwerk Franchise B.V. (LNI) en u (intermediair), als gevolg waarvan:
a. Intermediair en/of LNI als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerken die direct of indirect van de andere partij afkomstig zijn; en/of
b. Intermediair als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens gebruik maakt van IT-systemen van LNI en/of aan LNI gekoppelde ITsystemen van derden.
Voor zover het verwerken van persoonsgegevens voldoet aan (a) en/of (b) zal er sprake zijn van
“Persoonsgegevens” en zal de verwerking daarvan voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit
addendum AVG.
Intermediair en LNI worden hierna gezamenlijk genoemd “Partijen”.
2.

Voldoen aan Privacywetgeving

2.1

Partijen garanderen ieder voor zich dat zij ten aanzien van het verwerken van
Persoonsgegevens:
(a) Met ingang van 25 mei 2018 te allen tijde volledig voldoen aan de eisen die aan hem als
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke gesteld worden in de toepasselijke
pricacywetgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU
Verordening 2016/679, “AVG”);
(b) Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen en in stand zullen
houden om Persoonsgegevens te beschermen tegen incidenten in de beveiliging en
ongeautoriseerd gebruik, waaronder maar niet uitsluitend toegang tot Persoonsgegevens, en
vernietiging of verlies van Persoonsgegevens (“Beveiligingsincident”), en dat de maatregelen
in ieder geval voldoen aan wat gebruikelijk is in de branche waarin de partij werkzaam is;
(c) Elkaar onmiddellijk zullen informeren, onmiddellijk alle actie zullen ondernemen en alle
medewerking zullen verlenen die redelijkerwijs van hen mag worden verwacht, zodra zij zich
bewust worden van een (vermoedelijk) Beveiligingsincident (of poging daartoe); en
(d) Elkaar medewerking zullen verlenen om elkaar in de gelegenheid te stellen te voldoen aan
toepasselijke privacywetgeving en onverwijld alle vragen van de andere partij te zullen
beantwoorden in verband met het verwerken van Persoonsgegevens.

1

VERWERKERSOVEREENKOMST
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

3.

Toegang tot Persoonsgegevens door derden

3.1

Partijen zullen eigen medewerkers en/of derde partijen (met uitzondering van ondernemingen
die behoren tot de groep waartoe LNI behoort), geen toegang tot Persoonsgegevens geven,
tenzij:
(a) Met de medewerker een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst is gesloten;
(b) Met de derde partij een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst is gesloten die voldoet aan
de toepasselijke privacywetgeving en tenminste dezelfde verplichtingen en garanties oplegt
aan de derde partij als Partijen in dit Addendum AVG zijn overeengekomen; en
(c) Men actief toeziet op de naleving van die verplichtingen en garanties volgens dit Addendum
AVG, en procedureel is vastgelegd dat toegang tot Persoonsgegevens onmiddellijk en
permanent wordt geblokkeerd zodra er voor de betreffende persoon of partij geen noodzaak
tot toegang meer bestaat (bijvoorbeeld als medewerker van baan is veranderd).

4.

Looptijd en Beëindiging

4.1

Het Addendum AVG betreft een collectieve wijziging van de samenwerkingsovereenkomst
door LNI. De ingangsdatum is 25 mei 2018. Het Addendum AVG geldt gedurende de looptijd
van de samenwerkingsovereenkomst en eindigt van rechtswege op het moment dat de
samenwerkingsovereenkomst eindigt.

4.2

Na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst zullen partijen zich houden aan de
verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken die volgen uit de AVG.

4.3

De afspraken omtrent medewerking en informatieplichten bij (mogelijke)
Beveiligingsincidenten overleven de looptijd van dit Addendum AVG.

5.

Overige bepalingen

5.1

Conform artikel 30 lid 1 van de AVG dienen beide partijen een register van
verwerkingsactiviteiten bij te houden.

5.1

In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in het Addendum AVG en andere
overeenkomsten tussen LNI en Intermediair hebben de bepalingen uit het Addendum AVG
voorrang voor zover het de verwerking van Persoonsgegevens betreft.

5.2

Bij gedeeltelijke (ver)nietig(baar)heid van een deel van het Addendum AVG, blijven de overige
bepalingen in stand en zal de getroffen bepaling worden uitgelegd conform de bepalingen die
staan opgenomen in de AVG en zoals deze bepalingen worden uitgelegd door
(samenwerkende) toezichthoudende autoriteiten.
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