VERWERKERSOVEREENKOMST
Platform GPI (https://gpi.explainsafe.nl)
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Preambule
Het ‘Platform GPI’ is een initiatief van de Groep Governance Code “Veiligheid in de bouw”
(Groep GCVidB) en in samenwerking met de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) tot
stand gekomen. Met het ‘Platform GPI’ willen de Groep GCVidB en SSVV de verscheidenheid
aan poortinstructies op de verschillende bouwplaatsen uniformeren en professionaliseren zodat
het volgen van een poortinstructie voor personen en bedrijven efficiënter en effectiever kan
verlopen. Het ‘Platform GPI’ is een van de initiatieven om de veiligheidscultuur in de sector bouw
te verbeteren en om de verantwoordelijkheid voor veiligheid in bouwprojecten door de gehele
keten heen gezamenlijk te dragen. Het is de Stichting eX:plain die op verzoek van de Groep
GCVidB en SSVV de GPI inclusief bijbehorend Platform heeft ontwikkeld en verantwoordelijk is
voor de exploitatie en het beheer ervan. Deze Verwerkersovereenkomst is in afstemming met de
Groep GCVidb en SSVV tot stand gekomen en vastgesteld.
Een onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die gebruik wenst te maken van het Platform GPI
sluit daarvoor langs elektronische weg een overeenkomst af met de Stichting eX:plain en
accepteert daarmee expliciet deze Verwerkersovereenkomst. Op grond daarvan zijn de
onderneming en Stichting eX:plain aan te merken als respectievelijk
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van artikel 4 sub 7 AVG respectievelijk
artikel 4 sub 8 AVG. Verantwoordelijke en Verwerker hebben overeenstemming over de
verwerking van de Persoonsgegevens en hebben hun afspraken vast gelegd in deze
onderhavige overeenkomst.
Artikel 1

Definities

In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
Verwerkersovereenkomst
Verantwoordelijke

Verwerker
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de onderhavige verwerkersovereenkomst met inbegrip van
de bijbehorende bijlagen, versiedatum 01-05-2018
een onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die met
Stichting eX:plain, hierna te noemen Verwerker, langs
elektronische weg een overeenkomst sluit voor de levering
van diensten en die aan te merken is als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7
AVG.
Stichting eX:plain, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 41189888, in deze handelend
onder de namen: Stichting eX:plain en Smart Educational
Tools, Gevestigd te Disketteweg 6, 3821AR Amersfoort, Btwidentificatienummer NL 8048.47.058.B.01, hierna aangeduid
als ‘Partij’. Verwerker is ten aanzien van de verwerking van

Overeenkomst:

Diensten:

GPI-register:
AVG
Uitvoeringswet AVG
Persoonsgegevens
Privacywetgeving

Wbp:

Artikel 2
2.1

2.2

2.3
2.3

Persoonsgegevens aan te merken als verwerker in de zin
van artikel 4 sub 8 AVG.
de overeenkomst voor levering van Diensten die door
Verantwoordelijke op elektronische wijze is aanvaard, op
basis waarvan Verwerker aan Verantwoordelijke Diensten
verleent.
alle diensten en werkzaamheden die door Verwerker in het
kader van de Overeenkomst worden verricht gericht op het
leveren van een Generieke Poortinstructie (GPI), een
daaraan gerelateerd beoordelingsinstrument c.q. toets en
de registratie van de resultaten van beoordeling in een
register gedurende een termijn van één jaar na de datum
dat een toets met goed gevolg is afgelegd.
Een voor derden toegankelijk register waarin is vastgelegd
of een persoon een toets met goed gevolg heeft afgelegd.
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU
2016/679);
de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
de Persoonsgegevens van Verantwoordelijke zoals vermeld
in bijlage A.
Alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de
verwerking en bescherming van persoonsgegevens,
waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de
Uitvoeringswet AVG;
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Verantwoordelijke is met Verwerker een Overeenkomst aangegaan, op basis waarvan
Verwerker voor Verantwoordelijke Diensten verricht of gaat verrichten.
Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 28 AVG, nadere afspraken te
maken over de voorwaarden waaronder Verwerker de Persoonsgegevens zal verwerken.
Indien en voor zover het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst in strijd is met een
Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.
Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in
opdracht van en overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke
Persoonsgegevens te verwerken.
Verwerker stelt Verantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar
het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.
Verantwoordelijke is volledig verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel waarvoor
de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt (hierna: het “Doel”) en garandeert een
rechtmatige grondslag voor alle ter verwerking aangeboden Persoonsgegevens.
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2.4

2.5

Verantwoordelijke verleent Verwerker toestemming om Persoonsgegevens te verwerken
voor het Doel en hierover in geanonimiseerde vorm te rapporteren aan de Groep GCVidB
en/of SSVV.
De in opdracht van Verantwoordelijke door Verwerker te verwerken Persoonsgegevens
blijven te allen tijde eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 3
3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

Verplichtingen Verwerker

Verwerker verplicht zich (i) alle schriftelijke instructies van Verantwoordelijke in het kader
van de verwerking van de Persoonsgegevens op te volgen, passend binnen de
Overeenkomst (ii) de Persoonsgegevens nimmer aan een derde te verstrekken, dan wel
een derde toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens, zonder dat Verwerker hiervoor
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Verantwoordelijke, (iii) de
Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken ten behoeve van Verantwoordelijke en in het
kader van het Doel de Persoonsgegevens voor geen enkel ander doel te gebruiken of aan
te wenden, (iv) bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst en de verwerking van
de Persoonsgegevens te houden aan alle toepasselijke Privacywetgeving en
gedragscodes ter zake van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder in ieder
geval mede begrepen de AVG.
Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers indien
en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de Diensten op grond van de
Overeenkomst. Alle verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst
voortvloeien, gelden ook voor de degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het
gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers,
opdrachtnemers en partners
Verantwoordelijke heeft Verwerker uitdrukkelijk toestemming verleend om derden toegang
te geven tot het GPI-register, enkel indien en voor zover dat noodzakelijk is voor
verificatiemogelijkheden ten einde vast te kunnen stellen of een persoon een toets met
goed gevolg heeft afgelegd.
Het is Verwerker verboden derden (sub-verwerkers) in te schakelen bij de verwerking van
Persoonsgegevens, tenzij de Verantwoordelijke daar voorafgaand schriftelijk toestemming
voor heeft gegeven. Indien de Verantwoordelijke de hiervoor bedoelde toestemming aan
Verwerker heeft gegeven, zorgt Verwerker ervoor dat de sub-verwerker pas aanvangt met
de verwerking van Persoonsgegevens, nadat Verwerker met de sub-verwerker een
onvoorwaardelijke sub-verwerkersovereenkomst heeft gesloten, in welke overeenkomst ten
minste alle verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst worden overgenomen.
Verantwoordelijke geeft toestemming om de sub-verwerkers zoals vermeld in Bijlage B in te
schakelen bij de verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker zorgt ervoor dat de subverwerker pas aanvangt met de verwerking van Persoonsgegevens, nadat Verwerker met
de sub-verwerker een onvoorwaardelijke sub-verwerkersovereenkomst heeft gesloten, in
welke overeenkomst ten minste alle verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst
worden overgenomen.
Verwerker zal op eerste verzoek van Verantwoordelijke opgeslagen Persoonsgegevens
verbeteren, aanvullen, wijzigen, wissen, overdragen, afschermen of de verwerking
daarvan beperken. Verwerker zal aan dit verzoek voldoen binnen 10 werkdagen nadat
het verzoek door Verantwoordelijke is gedaan.
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3.7

3.8

Verwerker stelt op eerste verzoek van Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking die
nodig is om de nakoming van de verplichtingen van Verantwoordelijke als neergelegd in
deze Verwerkersovereenkomst en artikel 28 AVG aan te tonen.
Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek medewerking verlenen aan het uitvoeren van
een door Verantwoordelijke uit te voeren gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data
protection impact assessment) en een eventuele voorafgaande raadpleging op grond
van de toepasselijke Privacywetgeving.

Artikel 4
4.1

Verwerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking (“Maatregelen”). Deze Maatregelen zoals vermeld zullen, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die verwerking en de aard van de te
beschermen Persoonsgegevens met zich brengen. Verwerker zal hierbij voor zover van
toepassing ten minste de beveiligingsmaatregelen als genoemd in artikel 32 lid 1 sub a tot
en met d AVG treffen.

Artikel 5
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

Beveiliging

Datalekken

Verwerker is verplicht Verantwoordelijke terstond schriftelijk te informeren (doch uiterlijk
binnen 24 uur) over een inbreuk op de Maatregelen, beveiligingsincidenten en datalekken
waarvan kan worden vermoed dat deze inbreuk leidt tot een (risico op) onbevoegd
kennisnemen, verlies of onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens (“Inbreuk”).
De in dit lid vermelde kennisgeving aan Verantwoordelijke omvat in ieder geval (i) de aard
en de omvang van de Inbreuk (en de getroffen Persoonsgegevens) en (ii) de door
Verwerker genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen om de Inbreuk te
(doen) beëindigen dan wel door negatieve gevolgen van de Inbreuk te beperken.
Verwerker zal in geval van een Inbreuk meewerken aan het adequaat informeren van de
betrokkenen.
De Verwerker doet geen informatie uitgaan over de Inbreuk zonder schriftelijke
toestemming van de Verantwoordelijke.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een Inbreuk wordt aangemerkt als een voldoende
zwaarwegende reden voor Verantwoordelijke om de Verwerkersovereenkomst en
eventuele andere tussen partijen gesloten overeenkomsten op te zeggen of te ontbinden,
zonder dat Verantwoordelijke jegens Verwerker schadeplichtig is.
Verantwoordelijke kan verplicht zijn een Inbreuk te melden aan een
toezichthouder/autoriteit. Een dergelijke melding zal nimmer als een tekortkoming van
deze Verwerkersovereenkomst, van de Overeenkomst of als een onrechtmatige daad
worden beschouwd.
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Artikel 6
6.1
6.2

6.3

6.4

Verwerker handelt alle verzoeken tot inlichtingen met betrekking tot de verwerking van
Persoonsgegevens en de Maatregelen vlot en behoorlijk af.
Verwerker verleent Verantwoordelijke toestemming om de verwerking van
Persoonsgegevens en de getroffen Maatregelen door Verwerker te laten controleren door
een onafhankelijke en deskundige, gecertificeerde auditor. Een controle wordt op een
redelijke termijn vooraf (minimaal 3 werkdagen) kenbaar gemaakt en zal de reguliere
bedrijfsvoering niet verstoren. Een controle beperkt zich tot de producten en diensten van
Verwerker zoals vermeld in de Overeenkomst. De kosten van een dergelijke controle
worden door Verantwoordelijke gedragen.
Indien Verantwoordelijke besluit om een controle uit te (laten) voeren bij Verwerker,
verleent Verwerker hieraan alle medewerking, waaronder in ieder geval wordt begrepen
het verlenen van toegang tot de locaties waar de Persoonsgegevens worden verwerkt
aan de Verantwoordelijke of de door Verantwoordelijke ingeschakelde auditor. Deze
medewerking houdt ook in de verstrekking van de vereiste documentatie en inlichtingen.
Verwerker zorgt ervoor dat zij jaarlijks aan Verantwoordelijke rapporteert over de
beveiliging en de naleving van de Maatregelen.

Artikel 7
7.1

7.2

7.3

Aansprakelijkheid

Indien een Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
Verwerkersovereenkomst is deze Partij aansprakelijk voor de schade en kosten die de
andere Partij daardoor lijdt of heeft geleden.
Verwerker vrijwaart Verantwoordelijke voor boetes en/of dwangsommen van of namens
bevoegde autoriteiten die aan Verantwoordelijke worden opgelegd en waarbij vast is
komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende
Privacywetgeving door Verwerker.
Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor boetes en/of dwangsommen van of namens
bevoegde autoriteiten die aan Verwerker worden opgelegd en waarbij vast is komen te
staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende Privacywetgeving
door Verantwoordelijke.

Artikel 8
8.1

Controle

Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek, waaronder maar niet beperkt tot inzage,
verbetering, aanvulling, wijziging, wissing, beperking van de verwerking, overdracht of
afscherming richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan
Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker
mag betrokkene hiervan op de hoogte brengen. Verwerker geeft aan een dergelijk
verzoek alleen gevolg indien Verantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht
heeft gegeven. Verwerker zal Verantwoordelijke door middel van passende technische en
organisatorische maatregelen op haar eerste verzoek alle medewerking verlenen bij het
vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de vastgestelde rechten van
de betrokkenen te beantwoorden.
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Artikel 9
9.1

Derde landen

Verwerker ziet er op toe dat voor zover Persoonsgegevens buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, dit alleen plaatsvindt conform wettelijke
voorschriften. Indien gegevens buiten de EER worden verwerkt, wordt dit in Bijlage C
aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar de gegevens worden verwerkt.

Artikel 10

Geheimhouding

10.1 Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf
verzamelt, en op alle informatie waarover Verwerker beschikking krijgt en waarvan
Verwerker het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, rust een
geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing
voor zover enig wettelijk voorschrift Verwerker tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij
de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst de noodzaak tot bekendmaking
voortvloeit. Verwerker zal haar werknemers, ingehuurd personeel, andere door hem/haar
ingeschakelde derden of adviseurs de vertrouwelijke informatie uitsluitend ter inzage
geven, verstrekken, ter beschikking stellen of anderszins kenbaar maken, voor zover dit strikt
noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst en uitsluitend indien en nadat aan de
betreffende werknemers, ingehuurd personeel en andere door hem/haar ingeschakelde
derden of adviseurs een geheimhoudingsverplichting is opgelegd.
Artikel 11

Duur en beëindiging

11.1 Deze Verwerkersovereenkomst wordt gelijktijdig aangegaan met de Overeenkomst.
11.2 Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst
en eindigt, automatisch zonder dat een nadere opzegging vereist is, op het moment dat
de Overeenkomst eindigt.
11.3 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de
Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na het einde van de
Verwerkersovereenkomst bestaan. Tot voornoemde bepalingen behoren onder andere de
bepalingen ten aanzien van geheimhouding, gevolgen van beëindiging, boete,
aansprakelijkheid en vrijwaring, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Artikel 12

Gevolgen beëindiging

12.1 Indien deze Verwerkersovereenkomst eindigt, op welke grond of wijze dan ook, dan dient
Verwerker de Persoonsgegevens onverwijld aan Verantwoordelijke te retourneren en/of te
wissen.
12.2 Indien de Onderlinge Overeenkomst eindigt in het geval Verwerker niet meer gerechtigd is
de werkzaamheden inzake in opdracht van SSVV uit te voeren zal Verwerker onverwijld (i)
alle Persoonsgegevens aan Verantwoordelijke ter beschikking stellen op de wijze en in een
format zoals Verantwoordelijke dat wenst, (ii) per direct de verwerking van de
Persoonsgegevens staken, (iii) alle documenten en informatiedragers, met inbegrip van
kopieën daarvan, waarin de Persoonsgegevens zijn vastgelegd aan Verantwoordelijke ter
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beschikking stellen, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door Verwerker of
door een derde is vervaardigd.
12.3 Nadat Verwerker zorg heeft gedragen voor hetgeen in artikel 12.2 is bepaald, zal
Verwerker op eigen kosten en uit eigen beweging onverwijld (i) alle Persoonsgegevens die
elektronisch zijn opgeslagen permanent van de gegevensdrager verwijderen, of voor
zover permanente verwijdering van de gegevensdrager niet mogelijk is, de
gegevensdrager vernietigen (ii) alle back-ups van alle Persoonsgegevens die elektronisch
zijn opgeslagen, verwijderen.
12.3 Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke en SSVV per omgaand schriftelijk
aantonen en bevestigen aan Verantwoordelijke en SSVV dat Verwerker aan alle
verplichtingen uit hoofde van dit artikel heeft voldaan.
Artikel 13

Overige bepalingen

13.1 Wijzigingen of aanvullingen op deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig indien
deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
13.2 Het is Verwerker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit deze
Verwerkersovereenkomst aan (een) derde(n) over te dragen, te bezwaren of in te
brengen in een maatschap of rechtspersoon, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verantwoordelijke.
Artikel 14

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen die in verband met deze Verwerkersovereenkomst ontstaan, (geschillen over
het bestaan en de geldigheid van deze Verwerkersovereenkomst daaronder begrepen),
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement
Midden-Nederland.
Aldus overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst
Verantwoordelijke en Verwerker
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Bijlage A – Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
Voorletter(s)
Voornaam
Achternaam (+ tussenvoegsel)
Geboortedatum
Email-adres
Facturatiegegevens
Resultaat toets

Doeleind(en)
Deelname aan GPI en registratie in register GPI.
Deelname aan GPI en registratie in register GPI.
Deelname aan GPI en registratie in register GPI.
Deelname aan GPI en registratie in register GPI.
Deelname aan GPI.
Deelname aan GPI.
Registratie van certificaat in register GPI ten behoeve van verificatie
doeleinden.

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens voor deelname aan GPI en registratie in register GPI worden tot 1 jaar na datum
certificaat bewaard.
-

Facturatiegegevens worden volgens de wettelijke termijn bewaard.

Bijlage B – Sub-verwerkers
Naam
Sub-verwerker

Persoonsgegevens

Soort
verwerking

norm

Holder

Zie bijlage A

Ontwikkeling
platform en
hosting platform

ISO
20000
ISO
270001
NEN
7510

bewaartermijn

Register GPI: Tot 1
jaar na verlopen
registratie.
Facturatiegegevens:
wettelijke termijn.

Bijlage C – Derde landen
Hieronder een overzicht van derde landen waar gegevens worden verwerkt zoals bedoeld in de
Privacywetgeving en de eventuele maatregelen. Niet van toepassing.
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Land
Verwerking
NL

