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CHECKLIST VERWERKERSOVEREENKOMST 

 

In de onderstaande checklist vindt u de onderwerpen die u ingevolge de vereisten van artikel 

28 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te regelen in de 

verwerkersovereenkomst. Onderstaand overzicht dient als hulpmiddel bij het opstellen en 

beoordelen van verwerkersovereenkomsten.  

In alle gevallen is het nodig en wenselijk dat juridische beoordeling plaatsvindt door een 

gespecialiseerde privacy-advocaat of privacy-jurist. Voor vragen of overleg kunt u contact met 

ons opnemen, de contactgegevens vindt u onderaan deze checklist.   

 

De verwerkersovereenkomst bepaalt: 

� het onderwerp, duur, aard en doel van de verwerking van persoonsgegevens 

� het soort persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen 

� dat persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt op basis van schriftelijke instructies van 

de verwerkingsverantwoordelijke 

� dat indien een op verwerker van toepassing zijnde EU-rechtelijke of lidstaatrechtelijke 

bepaling hem tot verwerking verplicht (die niet onder de schriftelijke instructies van 

verwerkingsverantwoordelijke valt), de verwerker verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand 

aan de verwerking in kennis stelt 

� dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zijn gebonden aan 

vertrouwelijkheid (wettelijk of contractueel) 

� dat verwerker de vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal 

nemen 

� dat verwerker geen andere (sub)verwerker in dienst neemt zonder voorafgaande 

toestemming van de gegevensverantwoordelijke en als dat gebeurt dan tegen dezelfde 

verplichtingen als die in de verwerkersovereenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke 

en de verwerker zijn opgenomen (‘doorzetverplichting’) 
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� dat verwerker de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het vervullen van 

verzoeken betrokkenen om uitoefening van hun (privacy-)rechten  

� dat verwerker de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij de nakoming van de 

verlichtingen van verwerkingsverantwoordelijke ter zake van beveiliging van de verwerking, de 

meldplicht datalekken, de PIA en voorafgaande raadpleging bij de toezichthoudende autoriteit 

(Autoriteit Persoonsgegevens) 

� dat na afloop van de verwerkingsdiensten, alle persoonsgegevens worden gewist of 

terugbezorgt, tenzij bewaring door de verwerker wettelijk verplicht is  

� dat verwerker alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de 

verplichtingen uit de verwerkersovereenkomst aan te tonen en dat verwerker audits mogelijk 

maakt.  

 

 
Advocatenkantoor Legalz is dé specialist op het gebied van het opstellen en beoordelen van 
contracten en advies bij geschillen.  Neem contact met ons op voor een vrijblijvende 
kennismaking of een offerte voor het opstellen of beoordelen van een 
verwerkersovereenkomst of bezoek onze site https://www.legalz.nl/ voor meer informatie.   
 
Heeft u een vraag en wilt u meteen een medewerker (advocaat of jurist) spreken  die u verder 
kan helpen? Bel dan naar +31(0)10 229 0646.  

 
Advocatenkantoor Legalz B.V. 
Kantoorgebouw Minervahuis III 
Rodezand 34 
3011 AN Rotterdam 
T: +31 (0)10 229 0646 
E: contact@legalz.nl 
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