BIJLAGE VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
(verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke)

1.

DEFINITIES EN BETEKENIS

1.1.

Deze Bijlage maakt onderdeel uit van het op de subsidieaanvraag van toepassing
zijnde Subsidiereglement. De begrippen en definities gebruikt in deze Bijlage hebben
dezelfde betekenis als in het op de subsidieaanvraag van toepassing zijnde Subsidiereglement.

1.2.

Naast voornoemde definities hebben de begrippen in deze Bijlage aangeduid met een
hoofdletter de betekenis zoals aangeduid in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.3.

Deze Bijlage is overeengekomen tussen SOOB, het Sectorinstituut (hierna gezamenlijk te noemen: het Sectorinstituut) en de Aanvrager en/of - indien van toepassing de Opleider die namens de Aanvrager de Aanvraag indient (de Aanvrager).

2.

AUTORISATIE

2.1.

Aanvrager verstrekt Persoonsgegevens aan het Sectorinstituut in het kader van een
Aanvraag. Aanvrager wordt in dit kader aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke
van de door haar verstrekte Persoonsgegevens.

2.2.

Het Sectorinstituut is in het kader van de uitvoering van het op de subsidieaanvraag
van toepassing zijnde Subsidiereglement Verwerkingsverantwoordelijke en waarborgt
dat de Verwerking van de Persoonsgegevens op juiste wijze c.q. conform de wet
plaatsvindt.

2.3.

Aanvrager waarborgt jegens het Sectorinstituut dat zij geautoriseerd is om de de Persoonsgegevens aan het Sectorinstituut te verstrekken en de Deelnemer is geïnformeerd op basis van het toepasselijke privacybeleid op grond waarvan het Sectorinstituut de Persoonsgegevens zal verwerken.

2.4.

Aanvrager staat ervoor in dat de Persoonsgegevens die zij verstrekt aan het Sectorinstituut juist en volledig zijn.

3.

TOEPASSELIJK RECHT

3.1.

Voor de Verwerking van de Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.1, zullen beide
partijen de toepasselijke wet- en regelgeving in achtnemen.

3.2.

Partijen zullen elkaar onmiddellijke medewerking verlenen aan een verzoek tot assistentie van de andere Partij, zodat partijen kunnen voldoen aan de toepasselijke weten regelgeving.
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4.

BEVEILIGING

4.1.

Partijen zullen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving technische en organisatorische maatregelen treffen, deze in stand houden en zo nodig aanpassen om zodoende het afgestemde beveiligingsbeleid ten aanzien van de Persoonsgegevens te waarborgen en eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarbij
zal rekening worden gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten,
alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van
personen.

4.2.

Partijen zullen elkaar over en weer informeren over alle relevante omstandigheden die
betrekking hebben op de Persoonsgegevens en meer specifiek op de beveiliging van
de Persoonsgegevens. Hieronder wordt in ieder geval verstaan klachten van Betrokkenen en iedere wijze van communicatie van een toezichthouder (inclusief voorgenomen communicatie aan de toezichthouder) inzake het voornemen tot het doen van
enig onderzoek of iedere andere aanwijzing dat erop duidt dat kan worden overgegaan
tot handhaving door een toezichthouder.

4.3.

In geval van een Beveiligingsincident informeert Aanvrager het Sectorinstituut zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan. Deze melding
dient te geschieden aan fg@stlwerkt.nl. Aanvrager zal alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het beveiligingsincident te beperken en/of een nieuw incident
te voorkomen.

4.4.

Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van afhandeling van het
Beveiligingsincident, waaronder de wijze van het voldoen aan de wettelijke meldplicht
datalekken.

4.5.

Ongeacht het voornoemd overleg is Aanvrager zelfstandig verantwoordelijk voor de
tijdige en correcte naleving van de op haar rustende wettelijke verplichtingen in het
kader van de beveiliging van Persoonsgegevens en de meldplicht datalekken.

5.

GEHEIMHOUDING

5.1.

Partijen dragen zorg voor strikte vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en treffen daartoe (intern) afdoende maatregelen en voorzieningen voor.

5.2.

Partijen zullen in het kader van de strikte vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens,
de Persoonsgegevens slechts aan die medewerkers binnen hun organisatie verstrekken die de Persoonsgegevens voor het verrichten van hun werkzaamheden in het kader van de uitvoering van [Subsidiereglement] nodig hebben.

5.3.

De verplichtingen uit deze Bijlagen gelden onverminderd voor de desbetreffende medewerkers, die kennis krijgen van de Persoonsgegevens onder het gezag van een van
Partijen. Partijen zullen de verplichtingen uit deze Bijlage aan haar medewerkers op
te leggen.
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6.

MEDEWERKING

6.1.

In geval van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde autoriteit zullen Partijen elkaar alle redelijke medewerking verlenen. Partijen
zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden en de verdeling van de
kosten. Aanvrager zal op verzoek van het Sectorinstituut medewerking verlenen aan
een Data Privacy Impact Assessment van het Sectorinstituut, tegen redelijke vergoeding van de door Aanvrager te maken en nog te maken kosten.

6.2.

Partijen zullen elkaar verder assisteren bij het afhandelen van klachten of verzoeken
om uitoefening van rechten van een Betrokkene (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). Partijen zullen binnen een redelijke termijn reageren op een verzoek tot medewerking van de andere Partij zodat binnen de wettelijke
termijn door de nadere Partij geregeerd kan worden op het verzoek.

6.3.

Het Sectorinstituut stuurt verzoeken van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens) door naar
Aanvrager voor verdere afhandeling, indien zij dat passend acht. Vanwege de aard
van de onderliggende Aanvraag, en de daarbij op het Sectorinstituut rustende contextuele verwerkingsverantwoordelijkheid voor de Verwerking, zal Aanvrager zijn medewerking aan een dergelijk verzoek verlenen en het Sectorinstituut assisteren.

7.

VERDERE VERWERKING

7.1.

De Persoonsgegevens mogen uitsluitend binnen de EER worden verwerkt. Voor het
buiten de EER verwerken van Persoonsgegevens is voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij vereist waaraan die laast genoemde Partij nadere voorwaarden mag verbinden.

8.

VRIJWARING

8.1.

Aanvrager vrijwaart het Sectorinstituut voor alle claims, procedures en schade waaronder begrepen kosten, boetes en/of dwangsommen tegen het Sectorinstituut als gevolg van de Verwerking van Persoonsgegevens die door Aanvrager zijn aangeleverd
aan het Sectorinstituut.
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