
Verwerkersovereenkomst
Legal Mumbo Jumbo



1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht 
van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend 
plaatsvinden in het kader van het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoor-
delijke, en bijbehorende online diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samen-
hangen of die met nadere instemming worden bepaald in het kader van het uitvoeren van de Hoof-
dovereenkomst.

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in 
het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, 
zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verw-
erken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke 
zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in 
deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebrui-
ken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen of het doen van weten-
schappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.

1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven ei-
gendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoons-
gegevens die MijnAlbum BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1105144, 
(hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: 
Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de 
Hoofdovereenkomst). Waar in deze Verwerkersovereenkomst gerefereerd wordt aan bepalingen 
uit de Wbp, zullen per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming worden bedoeld.

Verwerkersovereenkomst

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de na-
leving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regel-
geving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over 
de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersover-
eenkomst.

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden 
ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder be-
grepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar 
zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde 
wetgeving.

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverant-
woordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsac-
tiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verw-
erkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in 
verschaffen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

In mensentaal:

Deze overeenkomst is alleen 
van toepassing als je albums 
maakt in opdracht van 
anderen; bijvoorbeeld als je 
fotograaf bent.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

We zullen de gegevens van je 
klanten alleen gebruiken om 
jou de dienst te leveren die je 
bij ons hebt afgenomen, en 
deze nog beter te maken.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

We doen alles wat de wetgev-
er van ons eist en meer... 
we willen dat jouw gegevens 
veilig staan bij ons.

MyAlbum
17/04/2018

https://myalbum.com/nl/juridisch/tnc.pdf
https://myalbum.com/nl/juridisch/tnc.pdf
https://myalbum.com/nl/juridisch/tnc.pdf


3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens van Verwerkersverantwoordelijken uit Europa verwerken 
in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden 
tenzij de Verwerkersverantwoordelijke zich ook in een land buiten de Europese Unie bevindt.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verw-
erkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht 
zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze 
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en 
onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de 
overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt 
tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen 
voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkin-
gen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de ver-
werkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrecht-
matig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden zoals ook bepaald in de hoofdovereen-
komst.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden 
onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke (deze staan 
gespecificeerd in de privacy verklaring). Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien 
het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten 
op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verw-
erkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst 
door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de 
fout(en) heeft begaan.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen 
met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen 
enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of 
verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. 
Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Ver-
werker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de 
techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging ver-
bonden kosten, niet onredelijk is.

6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking 
voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen 
afgesproken maatregelen.

Artikel 6. Beveiliging

In mensentaal:

Gegevens van Europeanen 
verwerken we in Europa.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

Je mag alleen materiaal 
plaatsen dat je zelf hebt 
gemaakt, of waarvoor je 
toestemming hebt het te 
gebruiken. Is dat niet het 
geval, dan ben je zelf 
verantwoordelijk.... maar 
goed, dat staat ook al in de 
algemene voorwaarden.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

We kunnen natuurlijk niet 
alles zelf. Maar op het gebied 
van privacy bieden onze lever-
anciers dezelfde zekerheden 
als wij aan jou.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

We doen alles wat binnen 
onze mogelijkheden ligt om 
jouw gegevens adequaat te 
beschermen.

MyAlbum
17/04/2018

https://myalbum.com/nl/juridisch/tnc.pdf
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https://myalbum.com/nl/juridisch/privacy.pdf


7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een 
beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van per-
soonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor 
de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerk-
ingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de 
Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek 
en/of het datalek.

7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de 
gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast 
behelst de meldplicht:

de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding 
van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het 
aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander 
contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter bep-
erking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de 
feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen 
corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier 
inzage in verschaffen.

Artikel 7. Meldplicht

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten 
(artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zullen Partijen het verzoek van de betrokkene in onderling 
overleg afhandelen. Verwerkingsverantwoordelijke blijft in dat geval wel eindverantwoordelijk voor 
de afhandeling.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf 
verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens 
derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze 
heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot be-
trokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke 
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het 
verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de ver-
strekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke 
verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

In mensentaal:

Als er stront aan de knikker is 
en wij hebben ‘t gedaan dan 
hoor je dat van ons.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

Als je klanten of relaties 
inzicht willen hebben in welke 
gegevens wij van hem of haar 
bewaren, dan handelen we dit 
verzoek in overleg met jou af.

MyAlbum
17/04/2018

In mensentaal:

Bij MyAlbum is standaard alles 
privé..punt.

MyAlbum
17/04/2018



10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhan-
kelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de 
Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.

10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoons-
gegevens.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante infor-
matie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter 
beschikking stellen.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden 
beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf 
bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 10. Audit

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de 
Hoofdovereenkomst geldt ten aanzien van het auteursrecht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de Hoofdovereenkomst, 
hiermee verbind je je aan alle judische bepalingen. Ga je niet akkkoord met deze overeenkomst, of 
met onderdelen hiervan, gebruik deze dienst dan niet.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereen-
komst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, 
zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar 
aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze 
originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

12.4. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Verwerkingsverantwoor-
delijke mag de Hoofdovereenkomst, en daarmee de Verkersovereenkomst opzeggen op ieder ge-
wenst moment indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

Artikel 12. Duur en beëindiging

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands 
recht.

13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersover-
eenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin 
Verwerker gevestigd is.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

In mensentaal:

Door de diensten van 
MyAlbum te gebruiken voor 
je klanten geldt automatisch 
deze Verwerkersovereen-
komst.

MyAlbum
17/04/2018
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Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens 
en betrokkenen

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) 
persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

(Pas)foto’s
Video’s
Teksten
Meta data

Van de categorieën betrokkenen:

Relaties van de Verwerkingsverantwoordelijke, waaronder maar niet beperkt tot:

- Personeel
- Mogelijke klanten
- Klanten
- Leden

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens 
en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en 
aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens


