VERWERKERSOVEREENKOMST
1. Algemeen
In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
1.1
Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die
onverkort van toepassing zĳn op iedere afspraak tussen Verwerker en
Verantwoordelĳke
en
van
welke
Algemene
voorwaarden
deze
verwerkersovereenkomst onlosmakelĳk deel uitmaken.
1.2
Verwerker: de maatschap Smink Kok Lentink Accountants- &
Belastingadviseurs, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg en
kantoorhoudende aan Het Steenland 9 te Bunschoten-Spakenburg.
1.3
Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.
1.4
Opdrachtgever: de natuurlĳk persoon of rechtspersoon die aan Verwerker
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens
Verantwoordelĳke.
1.5
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Verwerker tot het
verrichten van Werkzaamheden door Verwerker ten behoeve van de
Opdrachtgever.
1.6
Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlĳk persoon of
rechtspersoon aan de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
Werkzaamheden.
1.7
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die
door Verwerker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de
ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals
vermeld in de opdrachtbevestiging.
2. Toepasselijkheid verwerkersovereenkomst
2.1
Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door
Verwerker worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de
Overeenkomst voor Verwerker voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat
kader te verzamelen gegevens.
2.2
Verantwoordelĳke is verantwoordelĳk voor de verwerking van de Gegevens
betreffende bepaalde categorieën van betrokkenen, zoals omschreven in
Annex 1.
2.3
Bĳ de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde
persoonsgegevens voor Verantwoordelĳke.
2.4
Dit is een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en
verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens
schriftelĳk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging. Deze
verwerkersovereenkomst is ten opzichte van Verantwoordelĳke bindend voor
Verwerker.
2.5
Deze verwerkersovereenkomst maakt, net als de Algemene voorwaarden van
Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige
overeenkomsten tussen partĳen.

