Bewerkersovereenkomst Aanmelder.nl B.V.
Onderwerpen:
1. Definities (dit om meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud/en de partijen die onderdeel uitmaken van de
bewerkersovereenkomst)
2. Onderwerp (doeleinden verwerking persoonsgegevens)
3. Geheimhouding
4. Beveiliging(smaatregelen), hoe wordt er omgegaan met datalekken, wie meldt dit en welke tijdsperiode wordt
daarbij in acht genomen.
5. Locatie van de data
6. Sub-bewerkers
7. Uitvoering (audits) / naleving
8. Aansprakelijkheid
9. Voortijdig beÎindigen van de bewerkersovereenkomst
10. Toepasselijk recht

Bewerkersovereenkomst (Genaamd
Verwerkersovereenkomst vanaf geldige inwerkingtreding
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) op 25 mei 2018)
De Ondergetekenden komen als volgt overeen dat:
a) Bewerker optreedt als bewerker en Verantwoordelijke als verantwoordelijke.
b) Bewerker zal in opdracht van Verantwoordelijke diensten en werkzaamheden verrichten ten behoeve van de online
deelnemersregistratie voor bijeenkomsten en evenementen van (te noemen organisatie).
c) Verantwoordelijke en bewerker in lijn met de eisen uit de Wet bescherming Persoonsgegevens en aanverwante
(Europese) wetgeving willen handelen.
d) Verantwoordelijke en bewerker hun afspraken over het verwerken van de persoonsgegevens schriftelijk willen
vastleggen.

1. Definities
1.1 Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
1.2 Derde: ieder, niet zijnde Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks
gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
1.3 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geÃdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.4 Sub-bewerker: de partij die door Bewerker wordt ingeschakeld (als Bewerker) ten behoeve van de verwerking van de
persoonsgegevens in het kader van deze Bewerkersovereenkomst;
1.5 Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of
samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.6 Verwerking: is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in
ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen,
met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2. Onderwerp, totstandkoming en einde van de overeenkomst
2.1 De Bewerker verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van de Verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van
deelnemersregistratie voor een evenement /evenementen via www.aanmelder.nl.
2.2 Bewerker verwerkt ter uitvoering van de in de artikel 2.1 genoemde dienst in opdracht van de Verantwoordelijke de
persoonsgegevens zoals beschreven onder artikel 2.2, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Deze
persoonsgegevens mogen uitsluitend verwerkt worden ter uitvoering van de dienst zoals genoemd onder artikel 2.1, meer
specifiek voor de volgende doeleinden:
(het bijhouden van) de registratie van deelnemers die zich voor een evenement aanmelden;
afhandelen van eventuele betalingen voor de registraties van deelnemers;
het verzenden van berichten tussen deelnemers en organisatoren;
het beheren van statistieken
2.3 Deze Bewerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien de
Overeenkomst eindigt, eindigt deze Bewerkersovereenkomst van rechtswege.
2.4 Geen van beide Partijen kan deze Bewerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

3. Geheimhouding
3.1 Bewerker betracht geheimhouding ter zake van alle persoonsgegevens die hij in verband met de onderhavige
Bewerkersovereenkomst ontvangt. Bewerker stelt de gegevens niet aan derden (anders dan goedgekeurde subbewerkers) ter beschikking tenzij hiervoor opdracht is gegeven door de Verantwoordelijke.
Bewerker zorgt er voor dat een ieder, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of sub-bewerkers, die
betrokken zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Bewerker
bewerkstelligt dat voor een ieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een
geheimhoudingsovereenkomst of -beding is gesloten.

4. Beveiliging
4.1 Onverminderd de beveiligingsnormen die partijen elders overeen zijn gekomen, neemt Bewerker passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking van Persoonsgegevens. Deze
maatregelen omvatten in ieder geval:
maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens voor de
doeleinden van deze Bewerkersovereenkomst;
maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging,
(on)opzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de
systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan Verantwoordelijke;
maatregelen om informatie te beschermen tijdens transport;
4.2 De Bewerker zal de Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking informeren over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden
gemeld aan een toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en
incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
4.3 Direct na het constateren van een datalek, zal contact worden opgenomen met Ondergetekende.
4.4 De Verantwoordelijke zal de toegangsmiddelen die aan haar verstrekt worden zorgvuldig, persoonlijk en vertrouwelijk
behandelen.
4.5 De Verantwoordelijke zal de aan haar verstrekte toegang tot de systemen en de gegevens in de systemen voldoende
beveiligen.
4.6 De Verantwoordelijke zal bij het overdragen en transporteren van informatie naar de Bewerker deze informatie

voldoende beveiligen.

5. Locatie van de data
5.1 De verkregen data zal worden opgeslagen in Nederland en andere EU-lidstaten.
5.2 De Bewerker verwerkt geen persoonsgegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie, tenzij hij daarvoor
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van de Verantwoordelijke.

6. Sub-bewerkers
6.1 Bewerker zal haar activiteiten die bestaan uit het verwerken van de persoonsgegevens niet door een derde partij
laten verwerken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verantwoordelijke.
6.2 De Bewerker bewerkstelligt dat de Sub-bewerker gebonden is aan de verplichtingen die op de Bewerker rusten uit
hoofde van deze Bewerkersovereenkomst en ziet toe op naleving daarvan.

7. Audit
7.1 De Verantwoordelijke heeft het recht om een audit uit te voeren bij Bewerker om te constateren in welke mate
Bewerker voldoet aan de bepalingen uit deze Bewerkersovereenkomst. Deze audit zal worden uitgevoerd door een
onafhankelijke derde en zal plaatsvinden op een door Partijen gezamenlijk vastgestelde datum en tijd. De Bewerker geeft
de auditor - op verzoek van de auditor - toegang tot faciliteiten, personeel en documenten die redelijkerwijs nodig zijn voor
het doel van de audit.
7.2 De Verantwoordelijke draagt de kosten voor de audit.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien de Bewerker schade veroorzaakt door het niet naleven van de afspraken in deze overeenkomst, de wettelijke
regels en voorschriften die gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens of het beveiligingsbeleid, is de
Bewerker voor deze schade aansprakelijk tot een maximum van de opdrachtsom in 1 jaar van de doorlopende
overeenkomst tussen partijen voor het online registratiesysteem voor bijeenkomsten en evenementen.

9. Teruggave of vernietiging van de persoonsgegevens
9.1 Op schriftelijk verzoek van Verantwoordelijke, vernietigt, Bewerker de persoonsgegevens of geeft deze terug aan
Verantwoordelijke, naar keuze van Verantwoordelijke.
9.2 Bewerker stelt alle derden die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonsgegevens op de hoogte van de
beÃindiging van de Bewerkersovereenkomst en waarborgt dat alle betrokkenen derden de persoonsgegevens vernietigen
of aan Verantwoordelijke overdragen, naar keuze van Verantwoordelijke.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op deze Bewerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze Bewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in de plaats waar Verantwoordelijke gevestigd is.
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud.
Datum: 28-mei-2018
aanmelder.nl B.V. (hiervoor genoemd als Bewerker)
Directeur: Freek Zindel
Dit document is electronisch ondertekend door Bewerker met onderstaande handtekening.
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De Roos LenD (hiervoor genoemd als Verantwoordelijke)
Dit document is elektronisch ondertekend door Verantwoordelijke door de naam van de tekenbevoegde toe te
voegen.
Tekenbevoegde: Wieteke van Heun de Roos

Bijlagen
Bijlage 1
Lijst met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken omvatten zonder beperking:
NAW-gegevens
Bedrijfs-/organisatiegegevens
E-mailgegevens
FinanciÃle en/of betalingsgegevens
Deelname gegevens aan het evenement
Lidmaatschap gegevens
Locatiegegevens
Student/college/schoolgegevens
Telefoongegevens
Hierbij wordt opgemerkt dat de Verwerker de mogelijkheid heeft om aanvullende persoonsgegevens te verzamelen via
het systeem van de Bewerker, bijvoorbeeld door vragen toe te voegen aan het aanmeldformulier of door
contactgegevens te uploaden. Indien de Verantwoordelijke het systeem zo gebruikt dat aanvullende persoonsgegevens
verwerkt worden dan wordt verondersteld dat de Verantwoordelijke hier ook kennis van genomen heeft.

