
Verwerkersovereenkomst 

Inhoud:  

Dit document betreft een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij van persoonsgegevens 
en de verwerker van deze gegevens zoals genoemd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming1. 
 
De overeenkomst 
De partijen waartussen deze overeenkomst bestaat, betreffen 
 
De opdrachtgever zoals genoemd in de overeenkomst welke online door opdrachtgever is gelezen en 
akkoord bevonden, hierna genoemd de “verantwoordelijke”.  
 
en 
 
A.Ciftci Administratie & Advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 
65548884, gevestigd te zwaardvegersgaarde 116 in ‘s-Gravenhage, hierna te noemen de 
“verwerker”. 
 
Welke hierbij het volgende overeenkomen, 
 
 Dat de gegevens verkregen door de verantwoordelijke, gegevens betreffen met betrekking 

tot het doeleinde van het vastleggen en uitvoeren van een deugdelijke personeels- als 
salarisadministratie en financiële administratie door de verwerker. 

 De duur van de verwerking van de gegevens verkregen door de verantwoordelijke, is zolang 
de samenwerking tussen deze partijen bestaat. 

 De gegevens welke verwerkt zullen worden, betreffen het volgende: 
 Naam, adres en woonplaats gegevens 
 Burgerservicenummer en contactgegevens 
 Geslacht, geboortedatum en nationaliteit 
 Burgerlijke staat en IBAN 

Welke relevant zijn in het kader van deze overeenkomst, derhalve zullen gegevens ten 
behoeve van de financiële administratie niet worden behandeld in deze overeenkomst. 

Waarbij bovenstaande lijst, niet limitatief is en kan worden uitgebreid, maar in zoverre het 
de doeleinde dient ter uitvoering van en deugdelijke personeels- als salarisadministratie. 

 De categorie van de gegevens welke worden uitgedeeld tussen de partijen betreft, 
persoonsgegevens van uitzendkrachten en interne personeel van de verantwoordelijke. 

 De verantwoordelijk behoudt ten alle tijde het recht, om de verwerker te verzoeken de 
gegevens te wijzigen, verwijderen uit haar systemen of te overhandigen aan 
verantwoordelijke.  
 
 

 
1 Het europees parlement en de raad van de europese unie. (2016). Algemene verordening 
gegevensbescherming. Brussel: Publicatieblad van de Europese Unie. 
 



 
 De verwerker verklaart hierbij kennis te hebben van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en derhalve voldoende en geschikte maatregelen heeft getroffen om 
de veiligheid van de gegevens van o.a. de verantwoordelijke te waarborgen.  

 De verwerker is gerechtigd tot het delen van deze gegevens met derde, zolang het de 
doeleinde dient van deze samenwerking en de verwerker tevens met deze derde een 
verwerkersovereenkomst heeft.  

 
 
Ondertekening door de verantwoordelijke en verwerker voor het overeenkomen omtrent de 
hierboven genoemde, waarbij tevens de partijen overeenkomen dat deze overeenkomst tussentijds, 
niet kan worden beëindigd zolang de samenwerking strekt.  
 
 
Verwerker:        
 
 
 
 
 
 
 
  Naam: A.Çiftçi MSc      
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