
 

 

Privacy clausule inkoopcontracten voor de situatie dat er geen sprake is van een 
verwerkersrelatie, maar een (mede)verantwoordelijkheid of een eigenstandige 
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld bij contracten op het 
gebied van inkoop van Jeugd en Zorg 
 
Artikel 1  -  Verwerken persoonsgegevens 
1.1 Voor zover in het kader van de uitvoering van de [Overeenkomst / Opdracht] 

persoonsgegevens worden verwerkt, zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
(mede)verantwoordelijken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
gegevensverwerkingen die verband houden met haar publieke taken neergelegd in 
verschillende wetten binnen het sociaal domein. Opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor de gegevensverwerkingen die verband houden met de rol van [specificeer rol, 
bijvoorbeeld “zorgverlener, in het kader waarvan persoonsgegevens van betrokkenen 
worden verzameld en geregistreerd in systeem XXX van Opdrachtgever”]. 
 

1.2 De categorieën van persoonsgegevens die in het kader van de 
[Overeenkomst/Opdracht] door Opdrachtnemer worden verwerkt zijn:  
• [vul in, bijvoorbeeld: naam, adres, BSN, cliëntnummer, financiële gegevens, 

gegevens omtrent de geboden hulp etc.]  
• [vul in] 
• [vul in] 
• [vul in] 
 

1.3 De categorieën van persoonsgegevens die in het kader van de 
[Overeenkomst/Opdracht] door Opdrachtgever worden verwerkt zijn:  
• [vul in, bijvoorbeeld: naam, adres, BSN, cliëntnummer, financiële gegevens, 

gegevens omtrent de geboden hulp etc.]  
• [vul in] 
• [vul in] 
• [vul in] 
 

1.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht om  over en weer te  voldoen aan de 
plichten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hen oplegt bij de 
uitvoering van de [Overeenkomst / Opdracht]. Meer in het bijzonder betekent dit dat 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever: 

 
a) persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met en voor de 

doeleinden van de [Overeenkomst / Opdracht]; 
b) persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden 

omschreven in de [Overeenkomst / Opdracht], tenzij een wettelijke plicht anders 
bepaalt; 

c) alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen zoals bedoeld 
in artikel 32 AVG om persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden 
tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldige, ondeskundige of 
ongeoorloofde verwerking. Hierbij wordt aangesloten bij de standaarden die 
gangbaar zijn voor de sector waartoe Opdrachtnemer en Opdrachtgever behoren, 
waarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever minimaal handelen conform het 
richtsnoer “beveiliging van de persoonsgegevens” van de Autoriteit 
Persoonsgegevens en de Baseline Informatievoorziening Gemeenten; 

d) ervoor zorgdragen dat medewerkers, dan wel andere personen werkzaam voor 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, die kennis kunnen nemen van de 
persoonsgegevens in het kader van de [Overeenkomst / Opdracht] alleen toegang 
hebben tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van 



 

 

hun functie, verplicht zijn tot geheimhouding van die persoonsgegevens en 
daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekenen; 

e) zorgvuldig omgaan met het inschakelen van verwerkers die betrokken zijn bij de 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van de [Overeenkomst / 
Opdracht], en daarmee overeenkomsten sluiten die minimaal voldoen aan de 
eisen omschreven in artikel 28 AVG; 

f) elk zorgdragen voor een adequate informatievoorziening richting betrokkenen in 
een privacy statement als bedoeld in artikel 13 en 14 AVG, wat onder andere 
inhoudt dat de betrokkenen op de hoogte worden gesteld over hoe zij hun 
rechten zoals bedoeld in lid (g) van dit artikel kunnen uitoefenen; 

g) ervoor zorgdragen dat betrokkenen de rechten ten aanzien van hun 
persoonsgegevens effectief kunnen uitoefenen. Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever zullen in dat verband medewerking aan elkaar verlenen. Hierbij 
geldt dat de ontvanger van een verzoek van betrokkene dit voor zijn 
verantwoordelijke deel zal afhandelen en – indien relevant voor het verzoek – de 
(mede)verantwoordelijke partij onmiddellijk in kennis zal stellen van het verzoek 
om gezamenlijk een passende reactie aan betrokkene te kunnen bieden; 

h) elkaar onmiddellijk in kennis stellen bij ontdekking van een datalek met 
betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
ieder apart dan wel (mede)verantwoordelijk zijn. Hierbij geldt dat Opdrachtnemer 
en Opdrachtgever elkaar over en weer volledige medewerking zullen verlenen ten 
behoeve van onderzoek, herstel, preventie, en melding van een datalek (ex artikel 
33 en 34 AVG). Melden aan Opdrachtgever gebeurt op 
meldpuntdatalekken@amsterdam.nl , melden aan Opdrachtnemer gebeurt op 
[…@...]; en 

i) persoonsgegevens niet (laten) verwerken buiten de Europese Economische 
Ruimte zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
(mede)verantwoordelijke partij. Aan de toestemming kan 
de(mede)verantwoordelijke partij voorwaarden stellen. 

 
1.5 Opdrachtgever is gerechtigd om deze [Overeenkomst / Opdracht] met onmiddellijke 

ingang op te zeggen dan wel anderszins te beëindigen indien Opdrachtnemer de 
verplichtingen als omschreven in het voorgaande artikel niet of niet tijdig nakomt. 
 

1.6 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade of nadeel voortvloeiende uit het 
niet-nakomen van, of in strijd handelen met de bij of krachtens de AVG gegeven 
voorschriften en/of het niet-nakomen van, of in strijd handelen met het in deze 
bepaling bepaalde, onverminderd de aanspraken op grond van wettelijke regels. 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade of nadeel voor zover ontstaan door zijn 
werkzaamheid, daaronder begrepen ontstane inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, tenzij 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het in de [Overeenkomst / 
Opdracht] overeengekomen bedrag.  
 

1.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden, waaronder 
betrokkenen, in verband met het handelen van Opdrachtnemer in strijd met de AVG 
en/of andere regelgeving waarin eisen aan het verwerken van persoonsgegevens 
worden gesteld. Opdrachtnemer zal alle daarmee verband houdende en daaruit 
voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en 
schade van Opdrachtgever vergoeden. 

 
1.8 Indien Opdrachtnemer enige in deze [Overeenkomst / Opdracht] neergelegde 

verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt en de Autoriteit persoonsgegevens 



 

 

Opdrachtgever dientengevolge een bestuurlijke boete oplegt, is Opdrachtnemer 
aansprakelijk en zal Opdrachtgever een contractuele boete ter hoogte van hetzelfde 
bedrag opleggen aan Opdrachtnemer. Deze boete is zonder rechterlijke 
tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. Deze boete is niet 
vatbaar voor verrekening. Oplegging van deze boete laat alle andere rechten of 
vorderingen van Opdrachtgever (inclusief o.a. het recht op nakoming, 
schadevergoeding) onverlet. 


