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Overeenkomst om zich te houden aan de vereisten die zijn vastgesteld in het kader van de wetgeving 
inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) 
Mevrouw / de heer, 

heeft de instructie gekregen dat het verboden is om zonder toestemming persoonsgegevens te verwerken. 
Persoonsgegevens mogen daarom alleen worden verwerkt als de toestemming of een wettelijke bepaling de 
verwerking ervan toestaat of als de verwerking van deze gegevens verplicht is. De beginselen van de AVG inzake 
de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in art. 5 lid 1 AVG en omvatten in wezen de volgende 
verplichtingen: 

Persoonsgegevens moeten 
a) rechtmatig en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt; 
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; 
c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt (“minimale gegevensverwerking”); 
d) objectief juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd volgens de meest recente norm; alle redelijke 

maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren;  

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 
verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 
(“integriteit en vertrouwelijkheid”); 

Overtredingen van deze verplichting kunnen worden bestraft met boetes en/of een gevangenisstraf. Een 
overtreding kan ook een schending van een arbeidsovereenkomst of een bijzondere geheimhoudingsplicht 
inhouden. Compenserende schadeclaims (ook civielrechtelijk) kunnen ook voortvloeien uit de toerekenbare 
schending van deze verplichting. Deze verklaring laat uw geheimhoudingsplicht zoals vastgelegd in het arbeids- of 
dienstencontract of eventuele afzonderlijke overeenkomsten onverlet. 

De verplichting blijft ook na afloop van de activiteit van kracht. 

Ik bevestig deze overeenkomst. Ik heb een kopie van de overeenkomst ontvangen. 

 

___________________  _________________________  ___________________________ 
Plaats, datum Handtekening van de aan verplichtingen 

gebonden partij 
Handtekening van de 
verwerkingsverantwoordelijke 
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