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3. 

5. Beoogd gebruik 

Product/dienst A is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens 

mee te verwerken: 

[omschrijf het beoogde gebruik, ofwel wat voor soort persoonsgegevens met het 

product of de dienst verwerkt zullen worden, of verwijs naar de locatie/het document 

waar dit meer uitgebreid is omschreven. Dit kan ook de Overeenkomst zelf zijn]. 

 

[kies een van de bullets]: 

• Bij dit product/deze dienst is rekening gehouden/geen rekening gehouden 

[verwijderen wat niet van toepassing is] met de verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en 

strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers. 

• Uitsluitend bij [module/product] is rekening gehouden met de verwerking van 

bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke 

veroordelingen en strafbare feiten of door de overheid uitgegeven 

persoonsnummers. Bij de overige producten of diensten is geen rekening 

gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens 

betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of door de overheid 

uitgegeven persoonsnummers.  

Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door 

opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.  

 

6. [Optie:] Data processor heeft bij het ontwerpen van het product/de dienst privacy 

by design/privacy by default op de volgende wijze toegepast: 

[omschrijf hier op welke manier privacy by design/privacy by default is toegepast] 

 

7. [Keuze:] Data processor gebruikt de Standaardclausules voor verwerkingen, 

welke als bijlage bij de Overeenkomst te vinden zijn.  

 

of 

 

Data Processor gebruikt NIET de Standaardclausules voor verwerkingen, maar 

gebruikt in plaats daarvan de [naam eigen verwerkersovereenkomst], welke als 

bijlage bij de Overeenkomst te vinden zijn/integraal verwerkt is in de 

Overeenkomst.  

 

8. [Keuze:] Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers 

binnen de EU/EER. 
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5. 

13. [Optie, indien klant dit wenst:] Na beëindiging van de Overeenkomst met 

opdrachtgever retourneert data processor alle persoonsgegevens die hij voor 

opdrachtgever verwerkt binnen 3 maanden op de volgende manier: 

[optie: uitleg op welke wijze gegevens worden geretourneerd] 

 

BEVEILIGINGSBELEID 

14. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter 

beveiliging van zijn product of dienst: 

[omschrijf hier de beveiligingsmaatregelen of verwijs naar een document met (een 

samenvatting van) de beveiligingsmaatregelen. In het dataprotectiebeleid moeten in 

ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen (pas toe of leg uit waarom het 

anders is): 

• Persoonsgegevens worden wel/niet gepseudonimiseerd. Leg uit hoe. 

• Persoonsgegevens worden wel/niet versleuteld opgeslagen. 

• Hoe wordt vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van het 

product of de dienst geborgd; 

• Hoe wordt geborgd dat bij een incident de beschikbaarheid van en de toegang 

tot de persoonsgegevens tijdig hersteld wordt.] 

 

15. Data processor heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security 

Management System (ISMS): 

[verwijderen wat niet van toepassing is of vul aan] 

• NEN-ISO 27001 

• ISO/IEC 27034:2011 

• ISO27017 

• NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 (voor zorg) 

• PCI/DSS  

• cyber essentials standard 

• OWASP; 

• ASVS; 

• BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) 

• BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) 

• British Standards Institution (BSI) PAS 754 

• BSIMM 

• Microsoft Security Development Lifecycle 

• Grip op SSD 

• Framework Secure Software (Secure Software Alliance)  

• NCSC Webrichtlijnen 

• ZekerOnline normenkader 

• ISMS Nederland ICT 

• Anders namelijk……. . 

http://www.cyberessentials.org/


 

  

 

 

7. 

DEEL 2: 

STANDAARDCLAUSULES VOOR 

VERWERKINGEN 
Versie: november 2018 

Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de 

Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden. 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data 

Pro Statement en in de overeenkomst de volgende betekenis: 

1.1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in 

artikel 4, sub 21 Avg. 

1.2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.  

1.3 Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens 

Opdrachtgever.  

1.4 Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie 

geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen 

beveiligingsmaatregelen, sub-processors, datalekken, certificeringen en omgang met 

rechten van Data subjects.  

1.5 Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

1.6 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. 

De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een 

andere verwerker. 

1.7 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, 

op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, 

waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.  

1.8 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het 

kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst 

verwerkt. 

1.9 Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen 

met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de 

verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg. 

 

  



 

  

 

 

9. 

omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van 

zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst 

uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het 

beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.  

3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van 

Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van 

Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare 

feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers.  

3.3 Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen 

passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.  

3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, 

rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de 

verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd 

beveiligingsniveau.  

3.5 Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen 

indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven 

bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een 

aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen 

op de hoogte stellen.  

3.6 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. 

Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in 

zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de 

op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij 

Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde 

beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, 

heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te 

implementeren.  

 

ARTIKEL 4. INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS  

4.1 Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle 

omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met 

Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever 

zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder 

datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert 

over inbreuken in verband met Persoonsgegevens.  

4.2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te 

beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor 

heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van 

inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg 

moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de 

verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens 

klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met 

persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.  



 

  

 

 

11. 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de 

Persoonsgegevens.  

  

ARTIKEL 7. RECHTEN DATA SUBJECTS, DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT 

(DPIA) EN AUDITRECHTEN  

7.1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken 

van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects 

ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data 

subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.  

7.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk 

gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande 

raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.  

7.3 Data Processor zal zijn medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot het 

verwijderen van persoonsgegevens voor zover Opdrachtgever dit niet zelf kan  

uitvoeren. 

7.4 Data Processor kan desgewenst de naleving van zijn verplichtingen op grond van de 

verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of 

een daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party 

Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige, indien hij over een dergelijk 

certificaat of auditrapport beschikt.  

7.5 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter 

beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze 

verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever 

desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens 

niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per 

jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar 

ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt 

uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit 

zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot 

verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze 

Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten 

aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever 

dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor 

heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van 

zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie 

van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of 

andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen 

beveiligingsmaatregelen.  

7.6 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. 

Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd 

opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor  

zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel 


