Algemene voorwaarden
• Artikel 28 EU-AVG ‘Verwerker’
I. Wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, doet de
verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het
toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden. Opdat de verwerking aan de vereisten
van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
II. De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande, specifieke of algemene schriftelijke
toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht de
verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging
van andere verwerkers. Waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze
veranderingen bezwaar te maken.
III. De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens
het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke
bindt. En waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking,
het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de
verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. Die overeenkomst of andere rechtshandeling bepaalt met name
dat de verwerker:
a. de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan
een derde land of een internationale organisatie. Tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt de verwerker
de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift,
tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;
b. waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben
verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van
vertrouwelijkheid zijn gebonden;
c. alle overeenkomstig artikel 32 GDPR vereiste maatregelen neemt;
d. aan de in de leden II en IV bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker
voldoet;
e. rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke door middel van
passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verleent bij het
vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III vastgestelde rechten van de
betrokkene te beantwoorden;
f. rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie , de
verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van
de artikelen 32 tot en met 36 GDPR;
g. na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle
persoonsgegevens wist of deze aan hem terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert. Tenzij opslag van de
persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht; ,
h. de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming
van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits. Waaronder inspecties, door de
verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur
mogelijk maakt en eraan bijdraagt.
i. Waar het gaat om de eerste alinea, punt h), stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk
in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op deze verordening of op andere
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

IX. Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de
verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere
verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde
verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in de in lid 3 bedoelde overeenkomst of
andere rechtshandeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn opgenomen. Met name de
verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische
maatregelen te bieden opdat de verwerking aan het bepaalde in deze verordening voldoet. Wanneer de andere
verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van
de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere
verwerker.
X. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 GDPR of een goedgekeurd
certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 GDPR kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat
voldoende garanties als bedoeld in de leden I en IV van dit artikel worden geboden.
XI. Onverminderd een individuele overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker kan de in
de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling geheel of ten dele gebaseerd zijn
op de in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde standaardcontractbepalingen, ook indien zij deel uitmaken van de
certificering die door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker uit hoofde van de artikelen 42 en 43 GDPR is
verleend.
XII. De Commissie kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde aangelegenheden en volgens de in artikel
93 GDPR, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure standaardcontractbepalingen vaststellen.
XIII. Een toezichthoudende autoriteit kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde aangelegenheden en
volgens het in artikel 63 GDPR, bedoelde coherentiemechanisme standaardcontractbepalingen opstellen.
XIV. De in de leden 3 en 4 bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling wordt in schriftelijke vorm, waaronder
elektronische vorm, opgesteld.
XV. Indien een verwerker in strijd met deze verordening de doeleinden en middelen van een verwerking bepaalt,
wordt die verwerker onverminderd de artikelen 82, 83 en 84 GDPR met betrekking tot die verwerking als de
verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.

