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Overeenkomst inzake gegevensverwerking
Deze gegevensverwerkingsovereenkomst ("Verwerkersovereenkomst") maakt deel uit van de
"Voorwaarden" (hierna gedefinieerd) voor het gebruik van de "Diensten" (hierna gedefinieerd) tussen
de "Gegevensverwerkingsverantwoordelijke" (hierna gedefinieerd) en de "Gegevensverwerker"
(hierna gedefinieerd) samen als de "Partijen".
De Gegevensverwerkingsverantwoordelijke sluit deze Verwerkersovereenkomst namens zichzelf en
voor zover vereist op grond van de "toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming" (hierna
gedefinieerd), in naam en voor rekening van de Betrokkenen, en voor zover de Gegevensverwerker de
"Persoonsgegevens"
(hierna
gedefinieerd)
verwerkt
waarvoor
de
Gegevensverwerkingsverantwoordelijke
in
aanmerking
komt
als
Gegevensverwerkingsverantwoordelijke.
In het kader van de verlening van de Diensten aan de Gegevensverwerker, zal de Gegevensverwerker
alleen Persoonsgegevens verwerken namens en zoals bepaald door de Gegevensverwerker. De
Partijen komen overeen de volgende bepalingen in acht te nemen met betrekking tot
Persoonsgegevens, waarbij ieder redelijk en te goeder trouw handelt.
OVERWEGENDE
A.

De Gegevensverwerkingsverantwoordelijke is toegestaan en heeft de vereiste
bedrijfsvergunningen verkregen en/of bezit deze om deze Verwerkersovereenkomst aan te
gaan.

B.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens handelt als verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming.

C.

De Gegevensverwerker wenst bepaalde Diensten uit te besteden, waarvoor de verwerking
van Persoonsgegevens door de Gegevensverwerker vereist is, in overeenstemming met het
doel en de middelen zoals door de Gegevensverwerker in deze Verwerkersovereenkomst
gespecificeerd.

D.

De partijen streven ernaar deze verwerkersovereenkomst uit te voeren in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

E.

In geval van een conflict tussen de Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en de
Gegevensverwerker, heeft deze Verwerkersovereenkomst voorrang met betrekking tot het
onderwerp ervan.

F.

Deze Verwerkersovereenkomst kan door de Onderneming worden gewijzigd onder dezelfde
voorwaarden die van toepassing zijn op wijzigingen van de Voorwaarden.

G.

De partijen wensen hun rechten en plichten vast te leggen.

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
1.

Definities en Interpretatie

1.1.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst en
de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld in deze Verwerkersovereenkomst.

1.2.

Voor alle duidelijkheid: deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op elke Verwerking
van Persoonsgegevens door de Onderneming als Gegevensverwerker namens de Gebruiker
als Gegevensverwerker in het kader van de Diensten, tenzij Partijen uitdrukkelijk andere
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contractuele afspraken hebben gemaakt met betrekking tot deze Verwerking van
Persoonsgegevens.
1.3.

De definities van de termen zijn van toepassing op zowel het enkelvoud als het meervoud van
de termen. De termen "voor de verwerking verantwoordelijke", "betrokkene",
"persoonsgegevens", "verwerking/verwerking", "verwerker", en "voor zover relevant" hebben
dezelfde betekenis als in de GDPR.

1.4.

Termen en uitdrukkingen met een hoofdletter die in deze Verwerkersovereenkomst worden
gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de Voorwaarden, behalve wanneer
hieronder specifiek anders is gedefinieerd. Indien een Document een afzonderlijke definitie
heeft, dan is die definitie van toepassing op dat Document.

1.4.1.

Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving betekent alle toepasselijke wet- en
regelgeving van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en Nederland ter
bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, in het
bijzonder het recht op privacy met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de GDPR en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene
Verordening gegevensbescherming, zoals deze wet- en regelgeving van tijd tot tijd wordt
gewijzigd, uitgebreid en opnieuw wordt vastgesteld;

1.4.2.

Kandidaat betekent de Betrokkene die werk zoekt en/of van plan is zijn diensten aan de
Gebruiker te verlenen en een geldige en geïnformeerde toestemming aan de
Gegevensverwerker heeft gegeven voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens en voor
het gebruik van de Diensten.

1.4.3.

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de gebruiker verstaan;

1.4.4.

Onder "gegevensverwerker" wordt verstaan de vennootschap, Neurolytics B.V., statutair
gevestigd te Europalaan 400, 4e verdieping, 3526 KS Utrecht, Nederland;

1.4.5.

Betrokkene betekent de Kandidaten, Werknemers en/of Eindgebruikers
Gegevensverwerker;

1.4.6.

GDPR betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG;

1.4.7.

Onder partijen worden zowel de verantwoordelijke voor de verwerking als de verwerker van
de gegevens verstaan;

1.4.8.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt
tot de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de niet-geautoriseerde
vrijgave van of de ongeoorloofde toegang tot overeenkomstig de GDPR doorgegeven,
opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;

1.4.9.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens betekent een inbreuk op de
beveiligingsverplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst die leidt tot de
accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde
bekendmaking van, of de ongeoorloofde toegang tot, de doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

1.4.10.

Persoonsgegevens betekent de Gebruikersinhoud;

1.4.11.

Verwerkersovereenkomst betekent deze gegevensverwerkingsovereenkomst en alle
bijlagen in overeenstemming waarmee de Gegevensverwerker de Persoonsgegevens

van de
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verwerkt voor het doel en met de middelen die door de Gegevensverwerker zijn
gespecificeerd;
1.4.12.

Verwerking betekent de handelingen zoals gespecificeerd in Bijlage 1 van deze
Verwerkersovereenkomst.

1.4.13.

Diensten zoals gedefinieerd in de Voorwaarden;

1.4.14.

Standaardcontractbepaling: een standaardclausule inzake gegevensbescherming die door
de Europese Commissie of een andere bevoegde autoriteit is aangenomen of goedgekeurd
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

1.4.15.

Subverwerker een verwerker die door de Gegevensverwerker is aangesteld om namens de
Gegevensverwerker specifieke Verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals gespecificeerd in
bijlage 1;

1.4.16.

Voorwaarden betekent de algemene voorwaarden die de Partijen zijn overeengekomen van
toepassing te zijn zoals beschikbaar gesteld in/op https://www.neurolytics.ai voor de levering
en het gebruik van de Diensten;

1.4.17.

Derde land betekent elk land buiten de Europese Economische Ruimte;

2.

Duur

2.1.

Deze Verwerkersovereenkomst blijft geldig voor de volledige duur van de Voorwaarden en
voor elke bijkomende duur zoals schriftelijk overeengekomen door de Partijen.

2.2.

Daarnaast blijven de artikelen 10, 11, 13, 14, 15, 16en 18van kracht en geldig na de
tenuivoerlegging in artikel 2.1 van deze Verwerkersovereenkomst, voor zover redelijkerwijs
vereist.

3.

Verwerking van persoonsgegevens

3.1.

De Gegevensverwerker verwerkt Persoonsgegevens namens de Gegevensverwerker in
overeenstemming met de instructies van de Gegevensverwerker die worden verstrekt door
middel van het gebruik van de Diensten en zoals uiteengezet in Bijlage 1 van deze
Verwerkersovereenkomst. De details van de Verwerking van Persoonsgegevens zijn
gespecificeerd in DPA Bijlage 1.

3.2.

De Gegevensverwerker zal:
a.

alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten naleven bij de verwerking van
persoonsgegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking; en

b.

geen Persoonsgegevens verwerken anders dan volgens de gedocumenteerde
instructies van de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

3.3.

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft de verwerker de opdracht om namens hem de
persoonsgegevens van de betrokkenen te verwerken.

3.4.

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de Gegevensverwerker de
Persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig kan Verwerken in
overeenstemming met deze Verwerkersovereenkomst voor de uitvoering van de
Voorwaarden.

3.5.

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat alle betrokkenen vóór het gebruik
van de diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking en/of de betrokkenen geldige
toestemming hebben verleend en zijn geïnformeerd.
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3.6.

De instructies van de Gegevensverwerker voor de Verwerking van Persoonsgegevens dienen
in overeenstemming te zijn met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. Indien
de Gegevensverwerker van mening is dat een instructie van de Gegevensverwerker in strijd
is met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, zal hij de Gegevensverwerker
daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen op de in de Voorwaarden voorgeschreven
wijze.

3.7.

De Gegevensverwerker heeft het recht de uitvoering van een dergelijke instructie op te
schorten totdat de Gegevensverwerker de instructie bevestigt of wijzigt. De
Gegevensverwerker is niet verplicht actief te onderzoeken of instructies van de
Gegevensverwerker
in
overeenstemming
zijn
met
de
Toepasselijke
Gegevensbeschermingswetgeving.

3.8.

De Gegevensverwerker kan op grond van Toepasselijke Wetgeving wettelijk verplicht zijn
Persoonsgegevens die hij Verwerkt bekend te maken aan derden, zoals wettelijke
autoriteiten. In dit verband zal de Verwerkingsverantwoordelijke door de Gegevensverwerker
op de hoogte worden gebracht zoals toegestaan door Toepasselijke Wetgeving en wettelijke
bevelen.

4.

Verwerker Personeel

4.1.

De Gegevensverwerker zal redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te
waarborgen van elke werknemer, agent en/of contractant van een Subverwerker die toegang
kan hebben tot de Persoonsgegevens, waarbij hij er in elk geval voor zorgt dat de toegang
strikt beperkt blijft tot de personen die kennis moeten hebben van/toegang moeten hebben
tot de relevante Persoonsgegevens, zoals strikt noodzakelijk voor de doeleinden van deze
Verwerkersovereenkomst, en om te voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving in het kader
van de plichten van die persoon jegens de Gegevensverwerker, waarbij hij ervoor zorgt dat
al deze personen onderworpen zijn aan geheimhoudingsverbintenissen of professionele of
wettelijke verplichtingen tot geheimhouding.

5.

Beveiliging

5.1.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de redelijke kosten van de
tenuitvoerlegging en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de Verwerking,
alsmede met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen, zal de Gegevensverwerker met betrekking tot de
Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen handhaven en
uitvoeren om een op dat risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waaronder, in
voorkomend
geval,
de
maatregelen
overeenkomstig
de
toepasselijke
gegevensbeschermingswetgeving.

5.2.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de algehele beveiliging gedurende de looptijd
van deze verwerkersovereenkomst niet wezenlijk verminderen.

6.

Subverwerking

6.1.

De Gegevensverwerker kan gebruik maken van Subverwerkers om bepaalde onderdelen van
de Diensten namens de Gegevensverwerker te verrichten. De Verwerkingsverantwoordelijke
geeft hierbij schriftelijk toestemming aan de Gegevensverwerker om Subverwerkers in te
schakelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens zoals gespecificeerd in Bijlage 2 .

6.2.

De Gegevensverwerker mag alleen een Subverwerker in dienst nemen als hij de
Subverwerker schriftelijk de nodige verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft opgelegd,
zoals vereist door artikel 28 GDPR. De Gegevensverwerker mag naar eigen goeddunken
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andere geschikte en betrouwbare
overeenstemming met dit artikel.

Subverwerkers

verwijderen

of

aanstellen

in

6.3.

De Gegevensverwerker stelt de Gegevensverwerker ten minste 30 Werkdagen van tevoren
op de hoogte van wijzigingen in de lijst van Subverwerkers. De verantwoordelijke kan bezwaar
maken tegen een Subverwerker. Indien de verantwoordelijke niet binnen deze termijn
bezwaar maakt tegen de opneming van een subverwerker, wordt de verantwoordelijke geacht
de opneming van de subverwerker te hebben aanvaard. Indien de Subverwerker zijn
verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de Gegevensverwerker jegens
de Abonnee op gelijke wijze aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van deze Verwerkersovereenkomst.

6.4.

De Gegevensverwerker zal er redelijkerwijs voor zorgen dat de Subverwerker passende
technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen in overeenstemming met de
Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

7.

Rechten van de betrokkene

7.1.

De gebruiker deelt de betrokkenen mee dat hij de verantwoordelijke voor de verwerking is en
hoe de betrokkenen met hun verzoeken contact kunnen opnemen met de gebruiker. Het
bedrijf is niet dat contactpunt.

7.2.

De Vennootschap zal redelijke inspanningen leveren om de Gebruiker onmiddellijk op de
hoogte te brengen wanneer zij van een Betrokkene een verzoek ontvangt om toegang tot,
inzage in, dataportabiliteit, correctie, rectificatie en/of verwijdering van Persoonsgegevens.
De Onderneming zal niet ingaan op dergelijke verzoeken van Betrokkenen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gegevensbeheerder.

7.3.

De Gegevensverwerker zal de Gegevensverantwoordelijke bijstaan door passende
technische en organisatorische maatregelen te treffen, voor zover dit mogelijk is, voor de
nakoming van de verplichtingen van de Gegevensverantwoordelijke, zoals redelijkerwijs
begrepen door de Gegevensverantwoordelijke, om te reageren op verzoeken om de rechten
van
de
betrokkene
uit
te
oefenen
krachtens
de
toepasselijke
gegevensbeschermingswetgeving.

7.4.

Het Bedrijf zal deze medewerking en bijstand alleen verlenen op verzoek van de Gebruiker
en alleen voor zover de Gebruiker zijn verplichtingen onder de Toepasselijke
Gegevensbeschermingswetgeving niet kan nakomen zonder de medewerking en bijstand van
het Bedrijf.

8.

Inbreuk op persoonsgegevens

8.1.

De Gegevensverwerker zal, voor zover toegestaan door de Toepasselijke Wetgeving, de
Gegevensverwerker zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer de
Gegevensverwerker zich bewust wordt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens
die gevolgen heeft voor de Persoonsgegevens die namens de Gegevensverwerker worden
verwerkt, waarbij de Gegevensverwerker voldoende informatie wordt verstrekt om de
Gegevensverwerker in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen om de inbreuk in
verband met Persoonsgegevens te melden of de Betrokkenen te informeren over de inbreuk
in verband met Persoonsgegevens krachtens de Toepasselijke Wetgeving inzake
Gegevensbescherming.

8.2.

De in artikel 8.1kennisgeving omvat ten minste
a.

een beschrijving van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens,
met inbegrip van, voor zover mogelijk, informatie aan de hand waarvan de
verantwoordelijke voor de verwerking kan vaststellen om welke categorieën en om
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hoeveel betrokkenen het bij benadering gaat, welke categorieën en om hoeveel
bestanden met persoonsgegevens het bij benadering gaat;
b.

informatie waarover de gegevensverwerker beschikt en die de verantwoordelijke
voor de verwerking helpt bij het bepalen van de vermoedelijke gevolgen van de
inbreuk op de beveiliging; en

c.

een beschrijving van de maatregelen die de gegevensverwerker heeft genomen of
voornemens is te nemen om de inbreuk op de beveiliging aan te pakken, met
inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke negatieve
gevolgen ervan te verlichten.

9.

Informatie en audit

9.1.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking redelijkerwijs tot de conclusie komt dat een
audit of inspectie van de technische en organisatorische maatregelen bij de verwerker
noodzakelijk is om de naleving van deze verwerkersovereenkomst voor een individueel geval
te controleren, dan heeft de verantwoordelijke voor de verwerking het recht om een dergelijke
audit of inspectie uit te voeren, mits een dergelijke audit of inspectie zal worden uitgevoerd:
a.

tijdens de normale kantooruren tijdens Werkdagen;

b.

zonder de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf te hinderen;

c.

na voorafgaande schriftelijke kennisgeving met geldige redenen voor de audit of
inspectie, van ten minste 30 Werkdagen van tevoren in overeenstemming met de
Voorwaarden en nader overleg met de Gegevensverwerker;

d.

onder voorbehoud van de uitvoering van een vertrouwelijkheidsverbintenis;

e.

ten hoogste eenmaal per kalenderjaar; en

f.

draagt de verantwoordelijke voor de verwerking zijn eigen kosten en vergoedt hij de
verantwoordelijke voor de kosten en/of verliezen die uit de controle of inspectie
voortvloeien.

9.2.

Deze controle of inspectie wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke voor de verwerking of
door een controle-instantie bestaande uit onafhankelijke personen die over de vereiste
beroepskwalificaties beschikken en die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden
geselecteerd. Voor alle duidelijkheid: de onafhankelijke controleurs moeten een tripartiete
vertrouwelijkheidsovereenkomst sluiten met de verantwoordelijke voor de verwerking en de
verwerker.

9.3.

De verantwoordelijke voor de verwerking stemt ermee in om, samen met de
gegevensverwerker, samen te werken met de toezichthoudende autoriteiten en ook de
gegevensverwerker zal zijn medewerking verlenen. De Gegevensverwerker zal in redelijkheid
audits en inspecties door toezichthoudende autoriteiten toestaan en eraan meewerken. De
verantwoordelijke voor de verwerking zal de gegevensverwerker onverwijld in kennis stellen
van alle geplande audits en inspecties door toezichthoudende autoriteiten.

9.4.

De Gegevensverwerker werkt samen met de Gegevensverwerker en neemt redelijke
commerciële stappen zoals aangegeven door de Gegevensverwerker om te helpen bij het
onderzoeken, beperken en/of herstellen van een dergelijke inbreuk in verband met
Persoonsgegevens, op kosten van de Gegevensverwerker. De Gegevensverwerker verleent
echter alleen bijstand voor zover de Gegevensverwerker zonder de bijstand van de
Gegevensverwerker niet aan zijn verplichtingen krachtens de Toepasselijke
Gegevensbeschermingswetgeving kan voldoen.

6

9.5.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de gegevensverwerker onmiddellijk na de
verificatie, inspectie of controle een kopie van het verslag van die controle, zonder bijkomende
kosten en/of schuldvergelijking.

10.

Bekendmakingen

10.1.

De Gegevensverwerker mag de Persoonsgegevens alleen aan een andere relevante derde
partij verstrekken met het oog op:
a.

het opvolgen van de redelijke en wettige instructies van de verantwoordelijke voor
de verwerking;

b.

zoals vereist in verband met de Diensten, om te voldoen aan de legitieme
verplichtingen onder de Voorwaarden en/of deze Verwerkersovereenkomst; en/of

c.

zoals vereist om te voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving inzake
Gegevensbescherming, of een bevel van een rechtbank, tribunaal, toezichthouder
of overheidsinstantie met bevoegde jurisdictie waaraan de Gegevensverwerker is
onderworpen, op voorwaarde dat de Gegevensverwerker (voor zover toegestaan
door de Toepasselijke Wetgeving) de Gegevensverwerker vooraf zal informeren
over elke openbaarmaking van Persoonsgegevens en redelijkerwijs zal
samenwerken met de Gegevensverwerker om de reikwijdte van een dergelijke
openbaarmaking te beperken tot wat wettelijk vereist is.

11.

Verwijdering of teruggave van persoonsgegevens

11.1.

Bij beëindiging van de Diensten en indien de Gegevensverwerker hier schriftelijk om verzoekt,
zal de Gegevensverwerker de Persoonsgegevens zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
retourneren en/of wissen, met dien verstande dat de Gegevensverwerker:
a.

één kopie van de Persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te
voldoen aan wettelijke, regelgevende, gerechtelijke, audit- of interne
nalevingsvereisten; en/of

b.

het wissen van de Persoonsgegevens uit te stellen voor zover en voor zolang het
redelijkerwijs en praktisch niet mogelijk is Persoonsgegevens of kopieën daarvan
uit de systemen van de Gegevensverwerker te wissen;

c.

gedurende de in artikel 11.111.1, onder a) en/of b), van deze bepaling bedoelde
bewaar- en/of uitstelperioden de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst op
deze Persoonsgegevens van toepassing blijven; en

d.

de Gegevensverwerker behoudt zich het recht voor om de Gegevenscontroleur alle
redelijke kosten en uitgaven in rekening te brengen die de Gegevensverwerker heeft
gemaakt voor het opslaan, overdragen en/of wissen van de Persoonsgegevens
overeenkomstig deze bepaling.

12.

Opname

12.1.

De Gegevensverwerker houdt het vereiste register bij van de Verwerkingsactiviteiten met
betrekking tot de verlening van de Diensten, zoals vereist door de Toepasselijke
Gegevensbeschermingswetgeving.

13.

Gegevensoverdracht

13.1.

De Gegevensverwerker zal geen Persoonsgegevens overdragen of toestemming geven voor
de overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Gegevensverwerker. Indien echter een persoon namens de Gebruiker
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op enigerlei wijze toegang krijgt tot de Diensten, is de Gebruiker als enige aansprakelijk voor
alle gevolgen, met inbegrip van kosten, rechtsvorderingen, schade, verliezen.
13.2.

Indien Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden
verwerkt, worden doorgegeven van een land binnen de Europese Economische Ruimte naar
een land buiten de Europese Economische Ruimte, zullen de Partijen ervoor zorgen dat de
Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Daartoe zullen de Partijen, tenzij anders
overeengekomen, zich baseren op door de Europese Unie goedgekeurde
modelcontractbepalingen voor de doorgifte van Persoonsgegevens.

13.3.

De verantwoordelijke voor de verwerking stemt ermee in dat, indien er geen passend
beschermingsbesluit of ander passend mechanisme voor gegevensoverdracht van
toepassing is voor de doorgifte van Persoonsgegevens naar een derde land en voor een
dergelijke doorgifte een dergelijk besluit of mechanisme krachtens de wetgeving inzake
gegevensbescherming vereist is, de gegevensverwerker standaardcontractbepalingen
aangaat.

13.4.

De Gebruiker machtigt de Onderneming hierbij uitdrukkelijk om voor zover nodig namens hem
Standaard Contractuele Clausules aan te gaan en geeft de Onderneming de opdracht om
deze Standaard Contractuele Clausules voor zover nodig en op kosten van de Gebruiker
namens de Gebruiker af te dwingen.

13.5.

Niets in deze Verwerkersovereenkomst zal zo worden uitgelegd dat het voorrang heeft boven
strijdige bepalingen van eventuele Standaardcontractbepalingen die door de Onderneming
zijn aangegaan, met inbegrip van Standaardcontractbepalingen die namens de Gebruiker zijn
aangegaan.

14.

Beperking van aansprakelijkheid

14.1.

De aansprakelijkheid van de Gegevensverwerkingsverantwoordelijke is beperkt in
overeenstemming met de Voorwaarden, voortvloeiend uit:
a.

en/of hoe dan ook met betrekking tot het gebruik van de Diensten door de
Gegevensbeheerder en/of de Betrokkene;

b.

de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, juistheid, authenticiteit, wettigheid en/of
geldigheid van Persoonsgegevens;

c.

een inbreuk in verband met persoonsgegevens veroorzaakt door een handelen
en/of nalaten van de verantwoordelijke voor de verwerking; en/of

d.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens veroorzaakt door een handelen en/of
nalaten van een Sub-Verwerker.

15.

Schadeloosstelling

15.1.

De Gegevensverwerkingsverantwoordelijke zal de Gegevensverwerker vrijwaren en
schadeloos stellen op de wijze als bepaald in de Voorwaarden voortvloeiend uit en/of verband
houdend met een schending door de Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en/of de
Betrokkene, van een van de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst en/of schending
van het Toepasselijk Recht.

16.

Mededelingen en communicatie

16.1.

Alle kennisgevingen en mededelingen die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst
worden gedaan, moeten schriftelijk zijn en per e-mail worden verzonden naar het hieronder
vermelde adres:
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E-mail Adres

privacy@neurolytics.ai

Geadresseerd aan

Neurolytics

17.

Scheidbaarheid

17.1.

Indien een rechter een bepaling van deze Verwerkersovereenkomst als niet-afdwingbaar
beoordeelt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige of nietafdwingbare bepaling zal na onderling schriftelijk overleg met een Gebruiker - door de
Onderneming worden vervangen door een geldige bepaling, die het beoogde effect van de
ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

18.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.

De Verwerkersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van
Nederland.

18.2.

Alle geschillen die uit of in verband met deze Verwerkersovereenkomst mochten ontstaan,
zullen worden beslecht op de wijze zoals in de Voorwaarden is bepaald.
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Bijlage 1
Beschrijving van de verwerking
Sl.
Nr.

Titel

Bijzonderheden

1.

Reikwijdte en taken

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing wanneer
Persoonsgegevens worden verwerkt door de Gegevensverwerker.
In dit verband treedt de Vennootschap op als gegevensverwerker
voor de Gebruiker, die de verantwoordelijke voor de verwerking is
met betrekking tot de Persoonsgegevens.

2.

Aard en doel van de
verwerking

De Gebruiker stemt ermee in de Diensten uitsluitend te gebruiken
voor wervings- en/of talentacquisitiedoeleinden op de wijze zoals
gespecificeerd in de Voorwaarden. De Onderneming zal namens
de Gebruiker Persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de
Diensten en overeenkomstig de Voorwaarden.

3.

Gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens heeft alleen betrekking op
de volgende Betrokkenen:

4.

Categorieën
van
persoonsgegevens

a.

Kandidaten;

b.

Werknemers;

c.

Eindgebruikers.

De Onderneming verwerkt namens de Gebruiker de volgende
categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot de
Betrokkenen:
a.

Contactgegevens, inclusief naam;

b.

Video-opnamen van het gezicht van de Kandidaten en/of
Werknemers;

c.

Geluidsopnamen van de kandidaten en/of werknemers;

d.

E-mail en/of schriftelijke mededelingen;

e.

Correspondentiegegevens, waaronder
mailadres, telefoonnummer;

f.

Werkverleden;

g.

Functieomschrijving;

h.

Locatiegegevens zoals geïdentificeerd via het IP-adres;

i.

Informatie over Kandidaten die op verzoek van de
Abonnee of Eindgebruiker wordt verzameld via integraties
tussen de Diensten en Diensten van Derden;

j.

Opmerkingen over de kandidaten;

k.

Alle informatie die door de Kandidaten wordt verstrekt
tijdens het gebruik van de Diensten namens de
Gegevenscontroleur;

werkadres,

e-

10

Sl.
Nr.

Titel

Bijzonderheden

l.

Beoordeling van de kandidaten op de rapporten;

m.

Inloggegevens, inclusief identificatie en wachtwoord;

n.

Het traceren van informatie door het gebruik van cookies,
zoals toegestaan;

o.

IP adres;

p.

HTTP verzoeken en antwoorden;

q.

Datum en tijd van gebruik;

r.

Bron van het verkeer;

s.

Op tekst gebaseerde inzendingen die persoonsgegevens
bevatten; en/of

t.

Overige Persoonsgegevens met betrekking tot Kandidaten
die als onderdeel van de Diensten worden verwerkt. Voor
alle duidelijkheid: Persoonsgegevens die betrekking
hebben op Kandidaten en tegelijkertijd op andere
Betrokkenen worden geacht te worden verwerkt namens
de Abonnee (bijvoorbeeld een e-mail van een gebruiker
aan een Kandidaat).

De Gegevensverwerker zal de voornoemde Persoonsgegevens
slechts verwerken voor zover deze onder de Diensten vallen en
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de desbetreffende Functies,
behalve wanneer Persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en
worden gebruikt om de Diensten te verbeteren in overeenstemming
met de Voorwaarden.
De Gebruiker kan de Onderneming aanvullende instructies geven
met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door zijn
gebruik van en binnen de grenzen van de Diensten. Een Gebruiker
kan er bijvoorbeeld in het Service Portal voor kiezen om
Persoonsgegevens met betrekking tot een Kandidaat te
verwijderen.
5.

Controle
op
de
gegevenscontroleur

De Services omvatten Functies die de Gegevenscontroleur een
aantal
controlemogelijkheden
bieden,
waaronder
beveiligingsfuncties, die de Gegevenscontroleur kan gebruiken om
Persoonsgegevens en de Verslagen op te vragen, te corrigeren, te
wissen of te beperken.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan deze controles
gebruiken als technische en organisatorische maatregelen om hem
bij te staan in verband met zijn verplichtingen uit hoofde van de
GDPR, met inbegrip van zijn verplichtingen in verband met het
reageren op verzoeken van betrokkenen.

6.

Details
van
de
gegevensverwerking
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Sl.
Nr.

Titel

Bijzonderheden

Duur

De Gegevensverwerker zal de Persoonsgegevens bewaren en
verwerken zolang de Gegevensverwerker een aanhoudende
legitieme zakelijke noodzaak heeft om dit te doen, en in
overeenstemming
met
de
bepalingen
van
deze
Verwerkersovereenkomst en de Voorwaarden.
De persoonsgegevens die van de betrokkenen zijn verzameld,
worden binnen 12 maanden na de verzameling gearchiveerd en
klaargemaakt om te worden gewist en anoniem gemaakt.
Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden gewist of
geanonimiseerd op instructie van de verantwoordelijke voor de
verwerking of van de persoon die eigenaar is van de
Persoonsgegevens.

Doel

De Gegevensverwerker helpt de Gegevenscontroleur een
concurrentievoordeel te behalen op de moderne talentenmarkt
door de Persoonsgegevens van de Betrokkenen te beoordelen met
het oog op het nemen van een beslissing over de aanwerving van
een Kandidaat.
De Gegevenscontroleur kan de Diensten gebruiken om meer te
weten te komen over hun Kandidaten en/of Werknemers via de
Functies, met inbegrip van de, op video gebaseerde analyse van
de Persoonsgegevens. De analyse omvat het gebruik van
gevalideerde experimentele cognitieve psychologie, computer
vision science en kunstmatige intelligentie om informatie op te
halen voor persoonlijke inzichten en ontwikkeling, leer- en
coachingsdoeleinden, en om de besluitvorming van de Gebruiker
in het aanwervingsproces te verbeteren.
De Gegevensverwerker kan ook andere Persoonsgegevens van
de Kandidaat verzamelen namens de Gegevensverwerker door
middel van het assessment en deze informatie verwerken om de
Diensten te verlenen. De Gegevensverwerker deelt de uitkomsten
van het assessment zowel met de Gegevensverwerker als met de
Kandidaten.

7.

Aard
van
verwerking

de

De Diensten zoals beschreven in de Voorwaarden en zoals van tijd
tot tijd geïnitieerd door Data Controller.

Instructies
gebruiker

de

De Partijen komen overeen dat deze Verwerkersovereenkomst en
de Voorwaarden (met inbegrip van het verstrekken van instructies
en/of opdrachten via het Serviceportaal en de Functies die door de
Onderneming beschikbaar worden gesteld voor de Diensten) de
gedocumenteerde instructies van de Gegevensverwerker vormen
met betrekking tot de verwerking van de Klantgegevens door de
Onderneming. Derhalve zal de Gegevensverwerker de
Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met
de instructies van deze Gegevensverwerker.

voor

Voor eventuele aanvullende instructies buiten de reikwijdte van de
Instructies van de controller (indien van toepassing), behalve zoals
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Sl.
Nr.

Titel

Bijzonderheden

toegestaan
onder
de
Voorwaarden
en
deze
Verwerkersovereenkomst,
is
voorafgaande
schriftelijke
overeenstemming tussen de partijen vereist, met inbegrip van
overeenstemming over eventuele aanvullende vergoedingen die
door de Gebruiker aan de Onderneming verschuldigd zijn voor het
uitvoeren van dergelijke instructies.
8.

Technische
organisatorische
maatregelen

en

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van technische en
organisatorische
beveiligingsmaatregelen
die
door
de
Vennootschap zijn genomen en worden toegepast:
a.

De Gegevensverwerker beschikt over processen voor
kwaliteitsborging van de Diensten. Dergelijke processen
omvatten geautomatiseerd testen en voorafgaand aan de
implementatie handmatig testen van functies en bugfixes.

b.

Alle nieuwe code voor de Diensten en/of Functies wordt
beoordeeld door ten minste één senior ontwikkelaar
voordat het wordt vrijgegeven voor een productieomgeving. De controle omvat een controle op het gebruik
van veilige coderingspraktijken.

c.

Voor alle overdracht van Persoonsgegevens door de
Dienst via het internet wordt encryptie gebruikt.

d.

Alle wachtwoorden voor de diensten worden opgeslagen
met behulp van een hashing-algoritme volgens de
industrienorm.

e.

Een gespecialiseerde derde penetratietester zal
regelmatig de beveiliging testen van de Diensten die onder
de Voorwaarden worden verleend.

f.

Van alle Persoonsgegevens in de Dienst wordt regelmatig
een back-up gemaakt.

g.

Werknemers van de Gegevensverwerker krijgen alleen
toegangsrechten tot Persoonsgegevens in de Dienst op
een "need-to-know"-basis. Toegangsrechten worden later
ingetrokken.

h.

De Dienst zal alleen worden gehost in datacenters van
Derden die een hoog niveau van beveiliging en
beschikbaarheid hebben, zoals ISO 27001 gecertificeerde
datacenters.

i.

De Gegevensverwerker zal redelijke maatregelen treffen
voor de Dienst om zijn servers te beschermen tegen
DDOS-aanvallen.

j.

De infrastructuur voor de levering van de Dienst wordt
beschermd door een of meer firewalls.
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Bijlage 2
Lijst van Subprocessoren
De verantwoordelijke stemt ermee in dat de gegevensverwerker de hieronder genoemde partijen als
subverwerkers inschakelt:
Sl.
Nr.

Naam
van
subverwerker

1.

Amazon
Services

de

Web

Doel van subverwerking

Plaats
van
subverwerking

De belangrijkste infrastructuur wordt gehost
op de AWS-clouddiensten

Ierland
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