
Verwerkersovereenkomst Coöperatie Best Energie ua. en

Coöperatie Best Duurzaarn ua.

Fartijen:
A (Verantwoordelijke)
Naam: Coöperatie Best Energie ua
Contactpersoon: Ger Bakker
Contactgegevens (em ail, telefoon): info@best-energ ie. n Í

B (Veruerker)
Naam: Coöperatie Best Duurzaam ua
Contactpersoon: Arjan Buchholz
Contactgegeven§ (email, telefoon) : bestuur@bestdu urzaam. nl

Algenrene omsch rijving:
PartijA beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met
verwerker. Het onderwerp van de verwerking is het gebruik van Your Own Net

Het doel van de verwerking is opslag van alle elektronische gegevens welke bewaard
moeten worden. Onder deze gegevens zitten naast diverse interne documenten ook
gegevens van leden en projecten.

De soort gegevens die worden opgeslagen van de leden
Voornaam Achtemaam
Adres en woonplaats
Telefoonnummer
Email
Geboortedatum
Deelname in prcjecten

ïwee jaar na beëindiging van een deelname in een project worden de opgeslagen
gegevëns van leden vemíetigd

Overeengekomen punten:

Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbeschermlng
en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De
veruverker zalzich in ieder geval houden aan de volgende punten:

1. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies
van verantwoordelijke.

2. De verwerker mag de persoonsgegevens níet voor eigen doeleinden gebruiken.
3. Personen in dienst van of werkzaam voor de venarerker die in aanraking komen

met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
4. Venrverker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat

de verwerking aan de vereÍsten van de AVG voldoet en de bescherming van de
rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd. (zie laatste sectie)

5. De venrverker schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van / of overeenkomst met verantwoordelijke.

6. De verwerker legt aan een subvenrerker in een subverwerkersovereenkomst
dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.



7, 8ri het nrel nal(omen vafi dë wÍptEhtifigËn van de §ubveírveÍkeÍ, Ís de

'rEÍ$reíktr nog §t€èd§ aan§Ptakdïk voor hel nakoí$ën van veÍpl-í$ltingen aan
\Erantw@íeqke

8. De venïËrt€Í treFt om te vouo€n aan & plicfitan Yan \.ëÍentwooÍd3iiihe als

bètrokkerleÍt hun pÍtvacïtacfrten §itodËaefl {no€b het Í8titt oF iÍlz5§ie, correctia.

\rergehlheid sn da@orhbíibe)" De Yerwe*er bresgil hier niet meer dÉn

rdetilxe tto*o voor in rekenirq {msx- € 10{'- p€Í uur vooí slb€n dirëcte uÍen)

§. De v;rwerker heSt mee om b wsoen 8an de veÍplicMng6n .ofld de fieldplichi
datatekkën. Bit betekefit det \reÍwerker mogeliik€ clst'Ekken dire{r' Íïe6t aan

verentwoordalirke en mesrseIkl aan ondeaoddanalyse. De verwker hoeft ntst

t3 mëkÈn aen de AP, dit doet de wÍantwosrd€löke. Dè Yers,€íker brengt voor
afhaÍdeling m"getïk€ d*abkkËn ontstean hj velwerkergeen kosien in
rekëning.

10. Cte vl$níveÍker heFt mee om É vöHoën aan de rerptÉfilingsi rond Dàta
Protè(*à:rl lrnpact Àssesssrmnt ). De wrweíf(er btengt ttbr Ítkt ÍÍree. dan
Íedeliikë kosÈen voor in rekeniílg (max. € 180.- per uuÍ Yoor atEen diÍecà€ treni

1 1 . De vëidëíkor weítt mee àan *Jdit§ door Verantwsordeliil{e §f ëÈn door
Verantwoonteliika irtrsdlakeue e psÍtij' V8§ire,keÍ stelt alle Íelevaatg
ínformatk besahikbaar oÍn B kunnen controleren of de veruerker zich houdt

agn dÉ in deze §vet§Ènl(om§t §enffinde verpli§hdngeít
12. t*a afloop van do v€íïrerkiíEsdien§len Ye$iidert de \ÉÍr,er&er dë gegeveo8 (of

retoilÍneert aa$ rreraÍltty@Ídeliike), tenzij men w€ttelik veÍdicht is deae ts
b€waíen. fit gobe§rt eo sÍEl mogEliik maar in iedèr geval biníien vier weken na

afioop van de vatuteÍtiÍtg§dt8Ít§bn.
13. De vèrwer*e' ma§ de gegrerens niËt veÍwëíken buitan organl§atí6/íaftbÍl dh

minimaal e!ÍenvEèl rraarbagen bieden a§ de Europse tjfiie' teftzii scttÍÍndrk
an@rs or/greëngektrnen.

ïaeg€ng tot de opgelageÉt gsg€veÍt§ van Best EÍtëÍgiÉ ua i§ b€p,ett( tot het bë§trur
van de Cooperatie B§ Ercrgle u6 en a3Í€sfiezen persor€n b$ Be§t &luraaam
(beheedes van Yow Own ?,let)

Aldus getekend;
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I Vërantwoordelijke iVerwerlter

Bijlage: verwerkers overeenkomst tussen Sest Buurzaam ua en Your Own Net
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