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Verwerkersovereenkomst 

Partijen: 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Naam: 

Contactgegevens: 

 

Verwerker 

Naam: Logitime Nederland B.V. 

Contactgegevens: C.T. Storkstraat 22, 7553 AR Hengelo (Ov) 

Algemene omschrijving: 

Verwerkingsverantwoordelijke beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met 

verwerker.  

 

Het onderwerp van de verwerking is: Logitime software 

 

Het doel van de verwerking is: helpdesk support, projectmatige consultancy en technische ondersteuning 

aan Verwerkingsverantwoordelijke. 

 

De groep mensen over wie de gegevens gaan is: werknemers, bezoekers, uitzendkrachten, contractors, 

e.d. 

 

De soort gegevens die o.a. kunnen worden gedeeld: 

•  Voornaam, achternaam 

•  Telefoonnummer 

•  E-mail adres 

•  Geboortedatum 

•  Foto 

•  Gegevens m.b.t.  

o Aan- & Afwezigheidsregistratie 

o Planning 

o Toegangscontrole 

o Productieregistratie 

 

Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door de partijen. Deze 

verwerkersovereenkomst is van kracht zolang Verwerkingsverantwoordelijke een service abonnement met 

Verwerker heeft.  
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Overeengekomen punten: 

Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich 

gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De verwerker zal zich in ieder geval 

houden aan de volgende punten: 

 

1. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van 

verantwoordelijke.  

 

2. Verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. 

 

3. Verwerker staat ervoor in dat haar werknemers zich houden aan het gestelde in deze 

Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 

Verwerking van Persoonsgegevens. De werknemers van Verwerker zijn gehouden aan een 

geheimhoudingsplicht. 

 

4. Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan 

de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn 

gewaarborgd. 

 

5. Verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of 

overeenkomst met verantwoordelijke.  

 

6. Verwerker legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen 

vast als in deze overeenkomst.  

 

7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is de verwerker nog steeds 

aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke   

 

8. Verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun 

privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). 

De verwerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening (max. € 100,- per uur 

voor alleen directe uren). 

 

9. Verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit 

betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct meldt aan verantwoordelijke en meewerkt 

aan onderzoek/analyse. De verwerker hoeft niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, 

dit doet de verantwoordelijke. 

 

10. Verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact 

Assessment. De verwerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening (max. € 

100,- per uur voor alleen directe uren). 

 

11. Verwerker werkt mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke 

ingeschakelde derde partij. Deze Auditor zal worden verplicht tot geheimhouding. Verwerker zal 

alle door de Auditor gevraagde informatie verstrekken. De Auditor zal in algemene termen 

rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke, maar zal geen details over de getroffen 

beveiligingsmaatregelen bekend maken. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van 

Verwerkingsverantwoordelijke.  
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12. Na afloop van een project verwijdert de verwerker de gegevens (of retourneert aan 

verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk 

maar in ieder geval binnen vier weken na afloop van het project. 

 

13. Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle kopieën van 

Verwerkingsverantwoordelijke afkomstige en/of in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke 

verwerkte Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke ter hand stellen of desgevraagd 

vernietigen. 

 

14. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische 

Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke kan 

voorwaarden verbinden aan haar toestemming.  

 

Aldus overeengekomen en getekend: 

  

 Verwerkingsverantwoordelijke:   Verwerker:  

 

Bedrijf:  

 

Logitime Nederland B.V. 

 

Naam:  

 

 

 

Functie:  

 

 

 

Plaats:  

 

 

 

Datum:  

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


