VERWERKERSOVEREENKOMST (BIJLAGE 2)
ALGEMEEN
Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Bookzo. Deze bijlage
Verwerkersovereenkomst geldt als een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zoals bedoeld in artikel
28(1) AVG.
hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, “We” of “Wij Gezamenlijk”

OVERWEGINGEN
a.

Wij zijn met U een overeenkomst aangegaan vanwege het verrichten van de volgende diensten en het leveren van de volgende
goederen door Ons:
Het leveren van een totaal softwareoplossing voor de recreatiebranche, mogelijk verbonden aan Uw website voor het kunnen (laten)
doen van reserveringen.
(de “Onderliggende overeenkomst”). Wij Verwerken daarbij de Persoonsgegevens die vermeld staan in de Bijlage die bij deze
Overeenkomst hoort.

b.

Wij zijn - vanwege het uitvoeren van deze Onderliggende overeenkomst én met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij hierbij
zullen Verwerken - aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”. In deze Overeenkomst leggen We onze wederzijdse
rechten en verplichtingen vast.

PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN
1.

DEFINITIES

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde
begrippen worden in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven.
Betrokkene:

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Verwerker:

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander

orgaan

die/

dat

ten

behoeve

van

de

Verwerkingsverantwoordelijke

persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Sub-verwerker:

Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de
Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

Verwerkingsverantwoordelijke /

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een

Verantwoordelijke:

ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bijzondere Persoonsgegevens:

Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en
genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie
van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot
iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens
betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband
houdende veiligheidsmaatregelen.

Datalek / Inbreuk in verband met

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of

persoonsgegevens:

waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het

verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Derden:

Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers.

Meldplicht Datalekken:

De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en
(in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).

Medewerkers

Personen die werkzaam zijn bij U of bij Ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk
ingehuurd.

Onderliggende overeenkomst:

De overeenkomst zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.

Overeenkomst:

Deze verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de
Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende overeenkomst” worden verwerkt;
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.

Persoonsgegevens van gevoelige

Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot

aard

(onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene, schade aan de gezondheid,
financiële schade of tot (identiteits)fraude.
Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
•

Bijzondere persoonsgegevens

•

Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene

•

(Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de

•

Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

•

Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Betrokkene

Verwerken / Verwerking:

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens
of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze
verordening. De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.

2. TOEPASSELIJKHEID EN LOOPTIJD
2.1

Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de
Onderliggende overeenkomst, gesloten met U als Verantwoordelijke.

2.2

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende overeenkomst van kracht wordt en eindigt op het
moment dat Wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van de Onderliggende Overeenkomst
voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

