Bijlage 8:

VERWERKERSOVEREENKOMST
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS BNMO-de Basis

OVERWEGENDE DAT:
A. De BNMO en de Basis een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de
verwerking van persoonsgegevens van BNMO-leden
B. De AVG niet voorziet in de verantwoordelijkheidsverdeling zoals die historisch is gegroeid en thans
werkbaar blijkt
C. Partijen gelet op het bepaalde in de AVG nadere afspraken wensen te maken over de verwerking
van persoonsgegevens en deze wensen vast te leggen
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
De BNMO is eerstverantwoordelijk voor de ledenadministratie BNMO, ook voor zover deze door een
medewerker van de Basis wordt bijgehouden en in Reservista wordt opgeslagen. De BNMO krijgt daarvoor
de beschikking over de benodigde rechten in Reservista. De BNMO informeert de Basis over ontwikkelingen
en eventuele wensen met betrekking tot (het beheren van) de ledenadministratie.
De Basis is eerstverantwoordelijk voor de begeleidingsdagen voor BNMO-leden. In bijzondere gevallen
wordt informatie gedeeld met de BNMO, voor zover het betreffende lid daar schriftelijk mee ingestemd heeft.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanvraag voor extra begeleidingsdagen of Time-out, of om het melden
van incidenten.
Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden alleen op een veilige manier gedeeld,
bijvoorbeeld binnen het ICT-domein van de Basis of via Zorgmail (versleuteld).
Beide partijen nemen de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies en
tegen onrechtmatige verwerking, conform de eisen van de AVG, en leggen hun beleid daaromtrent vast.
Mocht onverhoopt een datalek plaatsvinden dan zullen partijen elkaar daarover terstond informeren.

Toepasselijk recht; Jurisdictie
1 Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst
die niet in der minne kunnen worden geschikt, kunnen in eerste instantie uitsluitend ter beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter.
2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend in tweevoud te Doorn op 8 januari 2018
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