Verwerkersovereenkomst
Partijen:
1. ……………, wonende te…………….., hierna te noemen: “KNGU-lid”
en
2. Nederlandse Studenten Turn Bond (NSTB), gevestigd te Groningen, hierna te
noemen: “NSTB”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.K.I. van der Tuin, in
hoedanigheid van voorzitter en L. van den Biggelaar, in hoedanigheid van secretaris.
Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

Overwegende dat:
Voor zover NSTB persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van KNGU-lid in het kader van
de overeenkomst, kwalificeert KNGU-lid krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, van
de Verordening als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens en NSTB als verwerker;
Partijen in deze verwerkingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de
Verordening, hun afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door NSTB wensen
vast te leggen.

Komen overeen:
Artikel 1 Begrippen
In deze verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt, waarmee in deze
verwerkersovereenkomst het volgende wordt bedoeld:
1. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
2. Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per
ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of
de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon, die NSTB in het kader van deze overeenkomst ten behoeve van
KNGU-lid verwerkt.
4. Verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
5. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en
bijbehorende bijlagen.
6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de
overeenkomst met betrekking tot persoonsgegevens.

Artikel 2 Voorwerp van deze verwerkersovereenkomst
1. Deze verwerkersovereenkomst regelt de verwerking van persoonsgegevens door
NSTB in het kader van de overeenkomst.
2. De aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de
categorieën van betrokkenen zijn in bijlage 1 omschreven.
3. NSTB garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en
regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
4. NSTB garandeert dat de verwerking aan de vereisten van de verordening voldoet en
bescherming van de rechten van betrokkene is gewaarborgd.

Artikel 3 Inwerkingtreding en duur
1. Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door
partijen is ondertekend.
2. Deze verwerkersovereenkomst eindigt nadat NSTB alle persoonsgegevens heeft
gewist. De NSTB heeft een termijn van 14 dagen om gegevens te verwijderen.
3. Het KNGU-lid kan deze verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen. De
verschuldigde contributie voor het kwartaal waarin wordt opgezegd, dient te worden
voldaan door KNGU-lid.

Artikel 4 Omvang verwerkingsbevoegdheid NSTB
1. NSTB verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van KNGU-lid,
behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op NSTB van toepassing zijn.
2. Indien NSTB op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens dient te
verstrekken, informeert hij KNGU-lid onmiddellijk, voorafgaand aan die verstrekking.
3. NSTB publiceert geen persoonsgegevens.

Artikel 5 Geheimhouding door bestuur NSTB
1. Partijen maken hetgeen hen bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt,
en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen
vermoeden, op geen enkele wijze verder bekend, behalve voorzover enig wettelijk
voorschrift of uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht.
2. NSTB verplicht haar bestuur om de geheimhoudingsverplichting opgenomen in art.
6.1 na te komen.

Artikel 6 Subverwerker
1. NSTB betrekt in de verwerking van persoonsgegevens geen subverwerkers om de
verwerkingsactiviteiten voor KNGU-lid te verrichten.
2. NSTB verwerkt de gegevens in Digimembers en deelt de persoonsgegevens van
KNGU-lid met KNGU, om deelname aan KNGU-activiteiten te kunnen garanderen.

Artikel 7 Inbreuk in verband met persoonsgegevens
1. NSTB informeert KNGU-lid zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis
heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens,
overeenkomstig de afspraken vastgelegd in bijlage 2.

2. Partijen dragen de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde
toezichthoudende autoriteit en betrokkene te maken kosten.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen
verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen, waarbij de nalatige
partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegeven. Blijft
nakoming uit, dan is de nalatige partij in verzuim. De partij die toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere
partij aansprakelijk voor de geleden/ te lijden schade.
2. De in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid voor geleden/ te lijden schade
is beperkt tot een bedrag van ten hoogste 500 euro per gebeurtenis.
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één
gebeurtenis.
Artikel 9 Informatieverplichting en audit
1. NSTB stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de
verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.
2. KNGU-lid kan op eigen kosten en in overleg met NSTB een onafhankelijk
auditor vragen NSTB te auditen. NSTB verleent alle redelijkerwijs benodigde
medewerking aan deze audits.
ONDERTEKENING:
ALDUS OP DE LAATSTE VAN DE TWEE HIERNA GENOEMDE DATA
OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND,
Nederlandse Studenten Turn Bond
Datum: 20 januari 2019
Plaats: Groningen

KNGU-lid
Naam: __________________________
Datum: __________________________
Plaats: __________________________

Bijlage 1 De verwerking van persoonsgegevens
NSTB verwerkt van KNGU-lid persoonsgegevens. De gegevens die worden verwerkt
zijn:
- Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsels en achternaam)
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer (optioneel)
- E-mailadres (optioneel)
KNGU-lid is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van deze gegevens.
Bijlage 3 Afspraken betreffende inbreuken in verband met persoonsgegevens
Op het moment dat NSTB ontdekt dat inbreuk is gemaakt op de persoonsgegevens
van KNGU-lid, zal NSTB op passende wijze (via telefoon of e-mail, of via het bestuur
van de studententurnvereniging) en binnen 14 dagen, contact opnemen met
KNGU-lid. In overleg worden passende maatregelen getroffen.
Op het moment dat KNGU-lid ontdekt dat inbreuk is gemaakt op haar
persoonsgegevens door gebruik en toedoen van NSTB, dan neemt zij op passende
wijze (via telefoon of e-mail) en binnen 14 dagen, contact op met NSTB.

