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Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen
De (sub)verwerker Novaware B.V. (hierna: Novaware) zal de volgende persoonsgegevens gaan verwerken volgens
de Verwerkersovereenkomst van Novaware in opdracht van:

_____________________________________________________________ (uw organisatie), hierna te noemen Opdrachtgever.

1.

Soorten persoonsgegevens
Aanvullend op de Standaard Verwerkersovereenkomst (1) van Novaware verwerkt Novaware de volgende
persoonsgegevens met de daarbij horende categorie:
Soort persoonsgegeven (2)

Categorie (3)
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2.

Overeenkomst
Opdrachtgever staat ervoor in dat de hierboven omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen
volledig en correct zijn en blijven, en vrijwaart Novaware voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit
een incorrecte weergave door de Opdrachtgever zoals ook genoemd in de ‘Verwerkersovereenkomst deel 2,
Standaardclausules voor verwerkingen’ (4).

Bij akkoord, ontvangt u per e-mail een uitnodiging om dit document digitaal te ondertekenen. Dit verloopt via
onze partner Adobe Sign. Na ondertekening ontvangt u een kopie van het ondertekende document per e-mail.

Door te tekenen geeft u aan volledig akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (5) en de
Verwerkersovereenkomst die op deze overeenkomst van toepassing zijn.

Opdrachtgever:

(Sub) Verwerker:

{{_es_:signer2:fullname}}

{{_es_:signer1:fullname}}

Datum en plaats:

Datum en plaats:

{{_es_:signer2:date}},

{{_es_:signer1:date}},

{{*city_es_:signer2:tooltip('Plaats')}}

{{*city_es_:signer1:tooltip('Plaats')}}

Handtekening:

Handtekening:

{{_es_:signer2:signature}}

{{_es_:signer1:signature}}
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Toelichting
Hieronder vindt u een toelichting bij de eerdere verwijzingen in de tekst (1 t/m 5):

1.

Standaard Verwerkersovereenkomst van Novaware zoals bijgevoegd.

2.

Voorbeelden van soorten persoonsgegevens anders dan vermeld in de Verwerkersovereenkomst:
a.

Aansluit- en registratienummers

b.

Bankgegevens / rekeningnummers

c.

Geboortedata (datum en plaats)

d.

BSN-nummer

e.

Strafrechtelijk verleden / feiten

f.

Bijzondere persoonsgegevens zijn:
i.

Ras

ii.

Etnische afkomst

iii.

Politieke opvattingen

iv.

Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen

v.

Genetische gegevens

vi.

Biometrische gegevens (voor identificatie personen)

vii. Medische gegevens
viii. Lidmaatschap van een vakbond
3.

4.

5.

Voorbeelden van categorieën van betrokkene:
a.

Personeelsleden

b.

Klanten

c.

Leveranciers

d.

Patiënten

Onze Verwerkersovereenkomst bestaat uit twee delen, te weten:
a.

Deel 1. Data Pro Statement

b.

Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen

Wij maken gebruik van de algemene voorwaarden van Nederland ICT.

Bijlages
Bij dit document horen de volgende bijlages:
o

Algemene Voorwaarden - https://www.novaware.nl/algemene-voorwaarden

o

Verwerkersovereenkomst - https://www.novaware.nl/algemene-voorwaarden

De meest actuele versies zijn altijd via onze website te downloaden.
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