VERWERKERSOVEREENKOMST
Versie 1.0 | Emaillediscounter | mei 2018
1. De klant/reseller zoals geregistreerd in het platform van Emaillediscounter als zijnde
Verwerkingsverantwoordelijke, (hierna: "Verantwoordelijke”.) :
en
2. Emaillediscounter is een onderdeel van Graveerindustrie Bogra-matic gevestigd te Spikerboor
14 te Akkrum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Stefan Boer (hierna: “Verwerker”);
in aanmerking nemende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
Verantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door de Verwerker;
Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee
persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene verordening
gegevensbescherming(hierna: “AVG”) bedoeld worden;
Verantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking en waarvoor de
hierin genoemde voorwaarden gelden;
Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere
aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen haar wettelijke verantwoordelijkheid
ligt;
Verantwoordelijke aangemerkt kan worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
artikel 4 lid 7 van de AVG, maar steeds als ‘Verantwoordelijke” zal worden benoemd;
Verwerker aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG;
Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 van de AVG, hun rechten en plichten
schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna:
“Verwerkersovereenkomst”).
zijn als volgt overeengekomen:

ARTIKEL 1. DOEL VAN DE VERWERKING
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in
opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend
plaatsvinden in het kader van het verwerken van transactie data t.b.v. bestellingen aan
Verantwoordelijke en aan klanten van Verantwoordelijke, zoals neergelegd in de algemene
voorwaarden van Verwerker.
1.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door
Verantwoordelijke is vastgesteld, met uitzondering van statistische en analytische doeleinden ten
behoeve van Verwerker zelf.
1.3. Bij de verwerking door de Verwerker zullen de volgende soort(en) persoonsgegevens
worden verwerkt: NAW gegevens, e-mail adressen, telefoonnummers. Daarnaast zijn de
volgende categorieën van betrokkenen te onderscheiden: klanten van resellers, onder te
verdelen in zakelijke klanten en particuliere klanten.
1.4. De Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over het verwerken van de
persoonsgegevens. De zeggenschap over persoonsgegevens verstrekt aan Verwerker in het
kader van deze Verwerkersovereenkomst of andere overeenkomsten tussen partijen, alsmede
over de door Verwerker in dat kader verwerkte gegevens, berust bij de Verantwoordelijke.
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1.5. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom c.q.
bezit van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

ARTIKEL 2. PLICHTEN VERWERKER
2.1. Verwerker garandeert de naleving van de toepasselijke wetgeving, waaronder in ieder geval
begrepen de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de
AVG, voor zover die verplichtingen onder haar wettelijke verantwoordelijkheid vallen.
2.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door
haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst
en de relevante wetgeving.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien,
gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. Verwerker zal Verantwoordelijke de mogelijkheid geven om minimaal eenmaal per jaar een
audit uit te (doen) voeren naar de naleving van de bescherming van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke kan hiertoe een verzoek aan Verwerker doen. Verwerker zal hierover
gezamenlijk met Verantwoordelijke afspraken maken. De kosten van een audit zijn voor rekening
van Verantwoordelijke. Verantwoordelijke stelt Verwerker een kopie van de resultaten van de
audit ter beschikking.

ARTIKEL 3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is uitsluitend toegestaan na goedkeuring door
Verantwoordelijke en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 4. VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1. De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving
onder controle van Verwerker.
4.2. Verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke en
uitsluitend overeenkomstig haar wettelijke verantwoordelijkheid.
4.3. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de eigen verwerkingen van persoonsgegevens,
waarbij Verwerker niet is betrokken.
4.4. De Verwerker is jegens Verantwoordelijke aansprakelijk, indien de Verwerker haar
verplichtingen op grond van deze overeenkomst of de wet, niet nakomt wegens een
omstandigheid die aan de Verwerker is te wijten. De aansprakelijkheid van Verwerker jegens de
Verantwoordelijke is beperkt op de wijze zoals in de algemene voorwaarden van Verwerker is
geregeld.

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN DERDEN
5.1. Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van een
derde en stelt de Verantwoordelijke daarvan onverwijld op de hoogte.
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5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derde schriftelijk dezelfde plichten op zich
neemt als tussen Verwerker en Verantwoordelijke zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor
een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf
aansprakelijk voor schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan, behoudens gevallen van opzet
of bewuste roekeloosheid van de derde.

ARTIKEL 6. MELDPLICHT EN DATALEKKEN
6.1. In het geval van een datalek (oftewel een inbreuk in verband met persoonsgegevens),
betrekking hebbende op de persoonsgegevens van Verantwoordelijke die Verwerker verwerkt,
zal Verwerker de Verantwoordelijke daarover informeren binnen 24 uur na ontdekking, naar
aanleiding waarvan de Verantwoordelijke beoordeelt of zij de betrokkene(n) en/of de relevante
toezichthouder(s) zal informeren of niet. Verwerker garandeert dat de verstrekte informatie
volledig, correct en accuraat is. De meldplicht van Verwerker aan Verantwoordelijke geldt
ongeacht de impact van het lek.
6.2. Verantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze om wel of niet te melden en
zal ook zelf de melding uitvoeren. Slechts indien de wetgeving dit vereist zal Verwerker
meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en/of betrokkenen, alsmede
aan de overige plichten uit de AVG
6.3. De meldplicht aan de verantwoordelijke behelst in ieder geval het melden van het feit dat er
een lek is geweest, alsmede:
•
•
•
•
•
•

wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
wat is de (voorgestelde) oplossing;
welke rechten heeft de betrokkene;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

ARTIKEL 7. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
7.1. Verwerker garandeert dat haar eigen beveiliging onder alle redelijkerwijs te verwachten
omstandigheden adequaat is gelet op het type gegevens en het daaraan verbonden risico. De
Verwerker garandeert in haar eigen organisatie voldoende technische en organisatorische
maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens,
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname,
aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
7.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•
•
•

logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens in back-ups en op
werkplekken;
organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
antivirus beveiliging.

ARTIKEL 8. VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, of verbetering, aanvulling, wijziging
of afscherming richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek onverwijld doorsturen naar de
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Verantwoordelijke, zonder zelf aan het verzoek te voldoen, noch in contact te treden met de
betrokkene.
8.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek zoals in het voorgaande lid vermeld, richt aan
de Verantwoordelijke zal Verwerker, indien Verantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen
voor zover noodzakelijk en voor zover dit redelijk is.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt en vice versa en/of
zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht
jegens derden.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het
verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de
verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een
wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 10. DUUR EN BEËINDIGING
10.1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de separate
Overeenkomst tussen partijen, en bij gebreke daarvan voor de duur van de samenwerking.
10.2. De Verwerkersovereenkomst kan na wederzijdse schriftelijke goedkeuring van partijen
tussentijds worden beëindigd.
10.3. Bij beëindiging van de samenwerking, heeft Verantwoordelijke de keuze om de Verwerker
alle namens Verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens te laten vernietigen, dan wel deze
aan Verantwoordelijke terug te laten zenden. In beide gevallen zal Verwerker op zo kort
mogelijke termijn geen persoonsgegevens van Verantwoordelijke meer onder zich hebben,
behoudens een andersluidende wettelijke verplichting.
10.4. Partijen kunnen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse
instemming.
10.5. Partijen verlenen hun volledige medewerking deze Verwerkersovereenkomst aan te passen
en geschikt te maken voor eventuele nieuwe privacywetgeving of veranderingen in bestaande
privacywetgeving.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
11.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands
recht.
11.2. Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de
Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Verantwoordelijke is gevestigd.
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PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Versie 1.0 | Emaillediscounter | mei 2018
Emaillediscounter is een onderdeel van Graveerindustrie Bogra-matic, gevestigd Spikerboor 14
te Akkrum, Nederland, (hierna: “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens die worden verkregen via de website / platform van www.emaillediscounter.nl
(hierna: “platform”). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de
persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en de gebruikers van
onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter
bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.
Het kan voorkomen dat deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of
gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacy- en
cookieverklaring op het platform en website te plaatsen.
Waar in dit privacystatement het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de
betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Verzamelde gegevens
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via het platform verstrekt of die wij verkrijgen
door uw gebruik van het platform. Als u bestellingen wilt doen, moet u eerst klant/partner worden
van ons en vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en
betaalgegevens te verstrekken. U kunt dan op het platform een persoonlijk account aanmaken.
Als u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een server. In uw account slaan wij
informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres,
aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw account uw voorkeursinstellingen vastleggen.
Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij
cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van het platform en voor het
personaliseren van het platform.
De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. Voor specifieke
situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw
toestemming nodig. Deze toestemming zal in die gevallen gevraagd worden.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:
1.
2.

3.
4.

Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling
en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen
Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over
de ontwikkeling van het platform en over speciale aanbiedingen en acties door middel
van onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten
door op de afmeldlink in de footer van de email te klikken.
Om het platform voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u
mogelijk interessant vindt.
Om het platform verder te en te verbeteren.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens
omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van
moderne beveiligingstechnieken. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen
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en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de
toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa
overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een
eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op
grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

Bewaartermijnen
Wij zullen al uw gegevens en die van uw klanten na zeven jaar verwijderen indien u gedurende
zeven jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van het platform.
Wij zullen klantgegevens verwijderen wanneer er gedurende zeven jaar geen verkoop heeft
plaatsgevonden bij deze klant.

Uw rechten
U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die
toestemming te allen tijde in te trekken;
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van
mening bent dat wij ons niet houden aan de wet;
U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien
u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u
niet nakomen.
Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw
toestemming, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u.

Cookies
Op het platform maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een
bezoek van het platform naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer.
In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u
aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om
een volgend bezoek aan ons platform te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of
adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo
instellen dat u tijdens uw bezoek aan ons platform geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor
de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter
gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ons platform of dat u geen
toegang heeft tot onderdelen van ons platform.

Noodzakelijke cookies
Hieronder vindt u een lijst van cookies die gezet kunnen worden en die noodzakelijk zijn voor een
correcte werking van ons platform. Indien u ervoor kiest om onderstaande cookies te verwijderen
of blokkeren dan kunnen wij geen garantie geven over een correcte werking van het platform.
Naam
Sessie id
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Geplaatst door
Emaillediscounter
Doel
Transactie data verwerken t.b.v. bestellingen

Targeting cookies
Hieronder vindt u een lijst van targeting cookies die geplaatst kunnen worden en die gebruikt
worden voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen
zoals Google Analytics.
Naam
Google Analytics
Geplaatst door
Emaillediscounter
Doel
Effectiviteit en gebruik portal inzichtelijk krijgen

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens
Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze
klantenservice, via: info@emaillediscounter.nl. Onze klantenservice helpt u graag verder als u
vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt
nemen van de gegevens.
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