Clausules “Gebruik Persoonsgegevens”, ten aanzien van
Inkoopovereenkomsten van Dura Vermeer Groep NV
A. Ter uitvoering van deze overeenkomst en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met onder-aanneming en inlening van personeel, als ook voor het uitvoeren
van de toegangscontrole op de bouwplaats en ter bevordering van de veiligheid op de bouwplaats, dient Opdrachtgever persoonsgegevens van in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer te verwerken (hierna: “Persoonsgegevens”).
B. Opdrachtnemer is als werkgever c.q. uitlener de verantwoordelijke van de verwerking van de
persoonsgegevens van haar medewerkers en is daarom gehouden op grond van de privacyregelgeving om bij verstrekking van de Persoonsgegevens aan derden, de verdere verwerking in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te vorderen van die derden.
Opdrachtgever stelt voor de (verdere) verwerking van de Persoonsgegevens in het kader
van deze overeenkomst zelf het doel en de middelen vast en is derhalve de verantwoordelijke
(en geen verwerker) van de verdere verwerking van de Persoonsgegevens.
C. Partijen staan er tegenover elkaar voor in dat zij ten aanzien van de door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever te verstrekken Persoonsgegevens voldoen aan alle verplichtingen die de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens op
de verantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens legt, aangezien zij beiden
als verantwoordelijke in de zin van de wet zijn te kwalificeren.
D. De voornoemde verplichtingen omvatten onder andere, maar zijn niet gelimiteerd tot, het
treffen van alle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
Persoonsgegevens tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking en het informeren van de betrokkene over het doel van de verwerking van de Persoonsgegevens.
E. Opdrachtgever verbindt zich tegenover Opdrachtnemer om de Persoonsgegevens niet op
een wijze te verwerken (en derhalve niet aan derden te verstrekken) die onverenigbaar is
met het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever verbindt zich
tegenover Opdrachtnemer om Opdrachtnemer van een eventueel datalek ten aanzien van
de Persoonsgegevens op de hoogte te stellen.
F. Opdrachtgever zal de aan haar op grond van deze overeenkomst ter beschikking gestelde
Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
G. Opdrachtgever zal de medewerkers van Opdrachtnemer informeren over de verwerking van
de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, door middel van de Privacyverklaring Dura Vermeer
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