Verwerkersovereenkomst
Deze verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de algemene voorwaarden zoals door Partijen
overeengekomen door het aanmelden en registreren op de websites
https://www.tempotoets.nl,
https://www.leren-rekenen.nl en/ of
https://www.hoofdrekenen.eu,
hierna te noemen “websites”. Deze overeenkomst is tussen MacIter Site Development,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34140184, (hierna: “Verwerker”) en
de wederpartij die gebruik maakt van de diensten op een van de websites die verwerker levert
(hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke en Verwerker zijn hierna gezamenlijk te
noemen de “Partijen” en afzonderlijk “Partij”.
Partijen nemen het volgende in overweging:
A. Verantwoordelijke en Verwerker zijn op datum van aanmelding bij een van de websites een
overeenkomst aangegaan voor het gebruik van de websites met de daarop van toepassing
zijnde Algemene Voorwaarden, (hierna: “de Overeenkomst”);
B. In de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker in opdracht van Verantwoordelijke
Persoonsgegevens;
C. Partijen wensen hun wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de Verwerking van
Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen in deze overeenkomst (hierna: “de
Verwerkersovereenkomst”);
en komen als volgt overeen:

1. Definities
In de Verwerkersovereenkomst worden de gebruikte termen als volgt gedefinieerd:
Autoriteit Persoonsgegevens (AP): het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als
toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van Persoonsgegevens
Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon op wie de Verwerkte
Persoonsgegevens betrekking hebben.
Beveiligingsincident: een inbreuk op de technische en organisatorische maatregelen voor de
bescherming van Persoonsgegevens.
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan die/dat ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkersovereenkomst: deze Verwerkersovereenkomst inclusief alle Bijlagen.
Bijlagen: aanhangsels bij de Verwerkersovereenkomst, die integraal deel uitmaken van de
Verwerkersovereenkomst.

Bijzondere Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond
blijken, en Verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
Datalek: een Beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of waarbij
onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten.

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch Verantwoordelijke, noch Verwerker, noch de personen die
onder rechtstreeks gezag van Verantwoordelijke of Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens
te verwerken.
Diensten: de uit hoofde van de Overeenkomst door Verwerker in opdracht van Verantwoordelijke te
verrichten diensten.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de
Betrokkene); 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.
Sub-Verwerker: de partij die door Verwerker wordt ingeschakeld ten behoeve van de Verwerking van
de Persoonsgegevens in het kader van de Verwerkersovereenkomst.
Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van
en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
Verwerken: het Verwerken of een geheel van Verwerkingen 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 persoonsgegevens.

2.

Toepasselijkheid en de te verwerken persoonsgegevens

2.1
De Verwerkersovereenkomst is van toepassing op het Verwerken van Persoonsgegevens door
Verwerker in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
2.2
Verantwoordelijke verstrekt aan Verwerker de opdracht tot Verwerking van Persoonsgegevens,
welke opdracht Verwerker accepteert. In Bijlage 1 is opgenomen welke Persoonsgegevens door
Verwerker worden verwerkt en in welke landen.

2.3
Verwerker verklaart Verantwoordelijke voorafgaand aan het sluiten van de
Verwerkersovereenkomst toereikend te hebben geïnformeerd over de dienst(en) van Verwerker en de
uit te voeren Verwerkingen.
2.4

De verantwoordelijkheid voor de te verwerken Persoonsgegevens blijft bij Verantwoordelijke.

2.5
Verantwoordelijke kan wijzigingen aanbrengen aan Bijlage 1, door een gewijzigde Bijlage 1 aan
Verwerker te sturen ter acceptatie daarvan. Indien Verwerker de wijziging schriftelijk accepteert, wordt
deze geacht direct onderdeel uit te maken van de Verwerkersovereenkomst.

3.

Doel

3.1
Verantwoordelijke heeft en houdt zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van
de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker.
3.2
Verwerker volgt de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke bij de Verwerking van de
Persoonsgegevens op en zal deze niet voor andere doeleinden Verwerken dan voor het doel waarvoor
de Persoonsgegevens zijn verstrekt of aan hem bekend zijn geworden, dan wel door Verantwoordelijke
wordt geïnstrueerd.
3.3
Verantwoordelijke zal Verwerker zo spoedig mogelijk kennis geven van de verbetering,
aanvulling, verwijdering of afscherming van de Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een
onevenredige inspanning kost.
3.4
Verwerker zal de Persoonsgegevens niet aan Derden verstrekken of Derden toegang tot de
Persoonsgegevens verlenen, tenzij dit volgt uit de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst of
noodzakelijk is in het kader van een wettelijke plicht.
3.5
Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke assisteren bij het uitvoeren van privacy impact
assessments en voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit en het beantwoorden
van verzoeken van Betrokkenen.
3.6

Verwerker houdt een register van Verwerkingen bij ten behoeve van de Verantwoordelijke.

3.7
Verantwoordelijke en Verwerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie om
een goede naleving van de geldende privacywetgeving mogelijk te maken. Verwerker zal
Verantwoordelijke onmiddellijk informeren op het moment dat Verwerker van mening is dat de
instructies van Verantwoordelijke in strijd zijn met de wet.
3.8
Verwerker stelt een Functionaris Gegevensbescherming aan indien dit krachtens geldige
privacywetgeving en regelgeving nodig is en geeft de NAW-gegevens, waaronder telefoonnummer en emailadres door aan Verantwoordelijke.

4.

Geheimhouding

4.1
Verwerker zorgt er voor dat een ieder, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of
Sub-Verwerkers, die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens, deze gegevens als
vertrouwelijk behandelt. Verwerker bewerkstelligt dat voor een ieder die vanuit de functie betrokken is
bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst of – beding is gesloten.
4.2
De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Verantwoordelijke
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, indien
het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de aard van de door
Verwerker aan Verantwoordelijke te verlenen Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat
om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.

5.

Beveiliging en controle

5.1
Verwerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze
maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de
implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau bieden conform
de geldende privacywetgeving, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van
Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen. Deze maatregelen zijn steeds afgestemd op het
risico van de Verwerking.
Een overzicht van de maatregelen is - niet limitatief - opgenomen in Bijlage 2.
5.2

De maatregelen zoals genoemd in het vorige lid omvatten in ieder geval:
a. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de
Persoonsgegevens die in het kader van de Verwerkersovereenkomst worden verwerkt;
b. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen met name onopzettelijke of
onrechtmatige vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, onbevoegde of onrechtmatige
opslag, toegang of openbaarmaking;
c. 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;
d. een passend informatiebeveiligingsbeleid voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.

5.3
Verwerker stelt Verantwoordelijke in staat om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke
verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen door Verwerker. Verwerker zal Verantwoordelijke desgevraagd onverwijld
schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot (de organisatie van) de beveiliging van
Persoonsgegevens.
5.4
In aanvulling op lid 3 van dit artikel heeft Verantwoordelijke ten allen tijde het recht om, in
overleg met Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, een audit te
laten uitvoeren ter verificatie dat Verwerker voldoet aan de Verwerkersovereenkomst en/of om de door
Verwerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te (laten) toetsen door

Verantwoordelijk of door een onafhankelijke Derde. Indien hieruit blijkt dat Verwerker zijn
verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkingsovereenkomst niet (volledig) is nagekomen, zijn de
kosten van deze audit voor rekening van Verwerker.

6.

Meldplicht Beveiligingsincident en Datalek

6.1
Bij Beveiligingsincidenten zal Verwerker alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om
(verdere) onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking, dan wel onrechtmatige Verwerking te
voorkomen of te beperken en een schending van beveiligingsmaatregelen, schending van de
geheimhoudingsplicht of onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens te beëindigen en in de
toekomst te voorkomen.
6.2
In het geval van een vermoedelijk of daadwerkelijk Datalek, of schending van de geheimhouding
waarbij Persoonsgegevens verloren zijn of onrechtmatige Verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten is,
zal Verwerker Verantwoordelijke onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van
een dergelijk Beveiligingsincident, schriftelijk informeren onder gebruikmaking van het in bijlage 3
opgenomen formulier, dat Verwerker volledig en compleet dient in te vullen.
6.3
Verwerker zal Verantwoordelijke bij een eventuele melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens
en Betrokkenen op eerste verzoek bijstaan en adviseren.

7.

Rechten betrokkenen

7.1
Een klacht of verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de Verwerking van de
Persoonsgegevens wordt door Verwerker onverwijld doorgestuurd naar Verantwoordelijke.
Verantwoordelijk zal zorgdragen voor de afhandeling van het verzoek.
7.2
Verwerker verleent Verantwoordelijke volledige medewerking om binnen de wettelijke
termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende privacywetgeving, onder andere
met betrekking tot de rechten van Betrokkenen zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling,
beperking, verwijdering, afscherming of dataportabiliteit van Persoonsgegevens.

8.

Inschakeling Sub-Verwerker

8.1
Verwerker is alleen gerechtigd een Sub-Verwerker in te schakelen na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verantwoordelijke. In Bijlage 4 zijn alle door Verantwoordelijke geautoriseerde SubVerwerkers opgenomen die per ingangsdatum van deze Verwerkersovereenkomst een in artikel 8.2
genoemde overeenkomst hebben gesloten met Verwerker.
8.2
Verwerker verplicht iedere Sub-Verwerker schriftelijk om Persoonsgegevens niet anders te
Verwerken dan in het kader van de Verwerkersovereenkomst is overeengekomen. Verwerker dient
daartoe dezelfde schriftelijke afspraken met Sub-Verwerkers te maken als de afspraken die tussen
Verantwoordelijke en Verwerker zijn gemaakt en in de Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

8.3
Indien de Sub-Verwerker zijn verplichtingen ten opzichte van Verwerker niet nakomt, is
Verwerker ten aanzien van Verantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de
verplichtingen van de Sub-Verwerker en voor eventuele schade.
8.4
Verwerker maakt onder andere schriftelijke afspraken met Sub-Verwerkers over het melden van
Beveiligingsincidenten aan Verwerker, die Verwerker en Verantwoordelijke in staat stellen de
verplichtingen in het geval van een Beveiligingsincident of Datalek na te leven. In deze afspraken moet in
ieder geval de verplichting worden opgenomen dat de Sub-Verwerker Verwerker direct, maar uiterlijk
binnen 12 uur na de eerste ontdekking zal informeren over een Beveiligingsincident en op verzoek van
Verantwoordelijke zal meewerken aan het informeren van de bevoegde autoriteiten en Betrokkenen en
Verantwoordelijke zal bijstaan en adviseren.

9.

Bewaartermijnen, retournering en vernietiging

9.1
Verantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die
van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker. Verwerker zal de
Persoonsgegevens niet langer Verwerken en bewaren dan overeenkomstig deze bewaartermijnen en
een op Verwerker rustende wettelijke verplichting.
9.2
Verwerker zal de in opdracht van Verantwoordelijke Verwerkte Persoonsgegevens, alsmede
reservekopieën, bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, retourneren of (doen) vernietigen,
tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke)
verplichtingen, dan wel op verzoek van Verantwoordelijke. Verantwoordelijke kan op eigen kosten een
controle laten uitvoeren of vernietiging heeft plaatsgevonden.
9.3
Verwerker zal Verantwoordelijke bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte
Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Verwerker zal alle Sub-Verwerkers die betrokken zijn bij de
Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de
Verwerkersovereenkomst en zal waarborgen dat alle Sub-Verwerkers de Persoonsgegevens (laten)
vernietigen.

10.

Opsporingsverzoeken

10.1 Verwerker zal een Derde geen toegang verlenen tot de Persoonsgegevens of de
Persoonsgegevens aan een Derde verstrekken, tenzij dit plaatsvindt in opdracht van Verantwoordelijke
of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op Verwerker rustende wettelijke verplichting,
waaronder begrepen de plichten zoals genoemd lid 2.
10.2 Indien Verwerker een verzoek of een bevel van een Nederlandse of buitenlandse
toezichthouder, overheidsinstantie of een opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie
ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, dan zal Verwerker Verantwoordelijke
onverwijld informeren.

10.3 Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal Verwerker alle schriftelijke instructies van
Verantwoordelijke in acht nemen en alle benodigde medewerking verlenen, waaronder de instructie om
de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan Verantwoordelijke over te laten.
10.4 Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken aan
een Derde en Verantwoordelijke geen instructies heeft verleend, verifieert Verwerker de grondslag van
het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert – indien wettelijk toegestaan – onmiddellijk,
zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Verantwoordelijke hierover.

11.

Internationaal verkeer

11.1 Verwerker garandeert dat iedere Verwerking van Persoonsgegevens, welke door of namens
Verwerker, met inbegrip van door Verwerker ingeschakelde Sub-Verwerkers wordt verricht in verband
met het uitvoeren van de Overeenkomst, binnen de Europese Economische Ruimte (EER) plaats zal
vinden of naar of vanuit landen die een passend beschermingsniveau waarborgen in overeenstemming
met de geldende privacywetgeving. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verantwoordelijke mag Verwerker geen Persoonsgegevens doorgeven naar of opslaan in een land
buiten de EER of Persoonsgegevens toegankelijk maken vanuit een niet-EER land.
11.2 Verwerker houdt een register bij met betrekking tot doorgifte van alle Persoonsgegevens aan
landen buiten de EER.

12.

Restbepalingen

12.1 In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst en de
bepalingen van de Overeenkomst, dan zullen de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst leidend
zijn ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens.
12.2 Bij belangrijke wijzigingen in de Diensten die van invloed zijn op de Verwerking van de
Persoonsgegevens zal Verwerker, alvorens Verantwoordelijke deze wijzingen aanvaardt,
Verantwoordelijke informeren over de consequenties van deze wijzigingen.
12.3 Wijzigingen in de artikelen van de Verwerkersovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk
worden overeengekomen.
12.4 Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van
Verwerker zijn niet van toepassing op de Verwerkersovereenkomst.
12.5 In het geval enige bepaling van de Verwerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins
niet afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van de Verwerkersovereenkomst volledig
van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om de nietige, vernietigbare of
anderszins niet afdwingbare bepaling te vervangen door een uitvoerbare alternatieve bepaling.

13.

Aansprakelijkheid

13.1 Verwerker is aansprakelijk voor de schade van Verantwoordelijke en/of Derden die voortvloeit
uit het niet nakomen van de verplichtingen van Verwerker uit hoofde van de Verwerkersovereenkomst.
13.2 Verwerker vrijwaart Verantwoordelijke voor alle aanspraken van Derden, daaronder begrepen
Betrokkenen, die jegens Verantwoordelijke mochten worden ingesteld wegens een aan Verwerker toe
te rekenen schending van de geldende privacywetgeving met betrekking tot de Verwerking van de
Persoonsgegevens.

14.

Duur en beëindiging

14.1 De looptijd van de Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen
gesloten Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.
14.2

De Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Overeenkomst.

14.3 Verantwoordelijke heeft te allen tijde het recht om de Verwerkersovereenkomst per
onmiddellijke ingang te beëindigen.
14.4 De beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun
verplichtingen die voortvloeien uit de Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook
na beëindiging voort te duren.

15.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1

Op de Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, die tussen Partijen ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen
worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

BIJLAGE 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

De Verwerkersovereenkomst is gesloten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens
door Verwerker in opdracht van Verantwoordelijke voor de in artikel 1 omschreven doeleinden.
Verwerker verwerkt, in het kader van de Hoofovereenkomst, de volgende soorten (bijzondere)
persoonsgegevens
- Emailadres;
- Gebruikersnaam;
- Bankgegevens;
Verantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze bijlage.

BIJLAGE 2: Beveiligingsmaatregelen

Verwerker heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
- Het gebruikte datacenter is BIT in Ede;
- Het datacenter is ISO 27001:2005 gecertificeerd;
- Er wordt gebruik gemaakt van SSL certificaten;
- Voor versleuteld datatransport;

Bijlage 3 MELDINGSFORMULIER BEVEILIGINGSINCIDENT EN/OF VERMOEDELIJK DATALEK
Als Verwerker de Verantwoordelijke moet informeren op grond van een Beveiligingsincident of Datalek
zal de Verwerker onverwijld de volgende gegevens verschaffen aan Verantwoordelijke.
NB. Verwerker mag niet op eigen initiatief contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
1. Contactgegevens:
Verantwoordelijke:
 HP van Iterson
 eigenaar
 info@tempotoets.nl
 0644284150
Contactgegevens melder:
 naam
 functie
 emailadres
 telefoonnummer
2. Gegevens over het Beveiligingsincident
Een omschrijving van het Beveiligingsincident waarbij de inbreuk op de beveiliging van
Persoonsgegevens zich heeft voorgedaan:
 Opgave van de – geschatte - hoeveelheid Betrokkenen bij het Beveiligingsincident:
a) Minimaal:
b) Maximaal:
 Indien het beveiligingsincident betrekking heeft op persoonsgegevens: omschrijving van de
personen betrokken bij de inbreuk (bijvoorbeeld, werknemers, klanten, patiënten, kinderen
etc.):
3. Datum en tijdstip waarop het incident vermoedelijk plaats vond:
4. Datum en tijdstip waarop het incident is ontdekt:
5. Reeds genomen acties door de Verwerker
Welke acties zijn er al ondernomen om het incident te beëindigen en/of de gevolgen voor betrokkenen
te minimaliseren
6. Overige Bijzonderheden
Zijn er feiten of vermoedens die (mogelijk) belangrijk zijn in verband met dit incident?

BIJLAGE 3: Derden of onderaannemers

In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.1 van deze Verwerkersovereenkomst, geeft
Verantwoordelijke Verwerker hierbij toestemming om de volgende derden of
onderaannemers in te schakelen:
Vimexx B.V. (KvK: 70570078 ) Webservice en Opslagsysteem.
Mollie B.V. (KvK: 30204462) Betaalsysteem.

