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# Bijlage: Concept bewerkersovereenkomst voor pilot deelnemers
Concept Bewerkersovereenkomst
De ondergetekenden:

1. Zorgverlener ………………………… handelend onder de naam ………………………….., gevestigd te ………………………… en
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hr/mw ………………………….., functie ………………………….., hierna te noemen de
“Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
En
2. Datawarehouse Kwaliteitsindicatoren Zorg BV, gevestigd te Deventer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer R. van Zuidam, directeur.
hierna te noemen “Bewerker” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Overwegende dat :
Verantwoordelijke het voornemen heeft om deel te nemen aan de “VVOCM pilot ZI indicatoren verzameling” en
deze deelname ook heeft bekrachtigd middels het ondertekenen van de overeenkomst.
Bewerker door VVOCM gecontracteerd is om de data voortvloeiend uit het programma ““VVOCM pilot ZI
indicatoren verzameling” te mogen verkrijgen en verwerken.
Verantwoordelijke en Bewerker hun verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens
voortvloeiende uit de dataverzameling van “VVOCM pilot ZI indicatoren verzameling” in een
bewerkersovereenkomst willen vastleggen
Verantwoordelijke en VVOCM in een aparte overeenkomst de overige voorwaarden vastleggen.
Komen het volgende overeen:
1. Opdracht
Bewerker verricht ten behoeve van de verantwoordelijke datahandelingen aan de (persoons)gegevens van haar
opdrachtgevers met als doel dataverzameling te verrichten.
Bewerker zal eventuele persoonsgegevens alleen in het kader van de betreffende opdracht verwerken en uitdrukkelijk
niet voor eigen commerciële doeleinden gebruiken of daartoe aan derden ter beschikking stellen.
2. Rol Verantwoordelijke / Bewerker
Verantwoordelijke verstrekt bewerker ten behoeve van de uitvoering van de opdracht de voor het onderzoek benodigde
persoonsgegevens overeenkomstig de wijze zoals is afgesproken met VVOCM.
Verantwoordelijke zal de bewerker uitsluitend die gegevens verstrekken die in “VVOCM pilot ZI indicatoren verzameling”
noodzakelijk zijn en door de verantwoordelijke voor dat doel mogen worden verstrekt.
3. Verwerking van de gegevens
Bewerker, die geen zelfstandige zeggenschap heeft over de persoonsgegevens, aanvaardt deze opdracht en zal de
persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor het doel dat is opgenomen in de overeenkomst met Verantwoordelijke.
4. Onder aanneming
Verantwoordelijke machtigt Bewerker om, indien de uitbesteding voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het
normenkader, een andere organisatie uitsluitend als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Bewerker gelijksoortige bepalingen als in deze overeenkomst omtrent de
verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst, overeen worden gekomen, zolang de
verwerking van persoonsgegevens geschiedt binnen de Europese Unie. In alle andere gevallen is voorafgaande schriftelijke
toestemming noodzakelijk van de Verantwoordelijke.
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5. Naleving instructies
De bewerker zal bij de verwerking van gegevens in het kader van de opdracht handelen in overeenstemming met de
instructies op het gebied van bescherming en beveiliging van persoonsgegevens conform de wet Bescherming
Persoonsgegevens.
6. Beveiliging
Bewerker zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de
risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Verantwoordelijke wordt in de
gelegenheid gesteld om na voorafgaand verzoek zich op de hoogte te (laten) stellen van de door Bewerker genomen
technische en organisatorische maatregelen.
7. Geheimhoudingsplicht
De geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens door de Bewerker, op basis van artikel 12 Wet bescherming
persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om persoonsgegevens te
verstrekken of onderzoeksleider bij de Verantwoordelijke aan Bewerker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven of
dit voortvloeit uit de werkzaamheden. Bewerker verplicht de personen die in zijn dienst zijn dan wel werkzaamheden voor
hem verrichten tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waarvan zij met betrekking tot de uitvoering
van deze overeenkomst kennis kunnen nemen. Bewerker zal Verantwoordelijke terstond op de hoogte stellen van ieder
verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van mededeling van de gegevens in strijd met de
geheimhoudingsplicht.
8. Aansprakelijkheid
Bewerker is aansprakelijk voor schade of nadeel, voortvloeiende uit het niet nakomen van de voorschriften bij of
krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens en deze overeenkomst, voor zover de
schade of het nadeel is ontstaan door haar werkzaamheid als bewerker voor Verantwoordelijke.
9. Algemene voorwaarden
Bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Bewerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die
afwijken van het gestelde in deze overeenkomst zijn niet van toepassing.
10. Slotbepaling
De Bewerkersovereenkomst wordt door ondertekening aangegaan voor een periode van één (1) jaar, vanaf 1 januari 2016,
en telkens per jaar stilzwijgend verlengd. Deze bewerkersovereenkomst ziet specifiek toe op de gegevensstromen en
privacy waarborging daaromtrent.
Overeengekomen en in tweevoud ondertekend:
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Datum:

………………………………..

Naam:
Functie:
Organisatie:

…………………….............
…………………….............
…………………….............

Naam:
Functie:
Organisatie:

R. van Zuidam
Directeur
Datawarehouse
Kwaliteitsindicatoren Zorg BV

