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Artikel 1. Inleiding
Dit document vormt de Verwerkersovereenkomst voor Zorg1 Producten en Diensten. In deze
Verwerkersovereenkomst leggen de Partijen vast wat over en weer de rechten, plichten, rollen en
verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot het veilig en rechtmatig Verwerken van 
Persoonsgegevens in het kader van de verstrekking van Zorg1 BV producten en Diensten. De 
Partijen geven met deze Verwerkersovereenkomst invulling aan hun verplichtingen onder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Artikel 2. Definities
De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen kennen dezelfde definities als in 
de Zorg1BV Gebruiksovereenkomst, tenzij en voor zover daar in dit document uitdrukkelijk van is 
afgeweken. Termen die in de AVG of UAVG zijn gedefinieerd en die in dit document zonder 
hoofdletter zijn geschreven, kennen dezelfde definitie als in de AVG of UAVG, tenzij en voor zover 
daar in dit document uitdrukkelijk van is afgeweken.

Artikel 3. Looptijd
3.1 De Verwerkersovereenkomst kent dezelfde looptijd als de Gebruiksovereenkomst.

3.2 Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht voor zolang als Verwerker (toegang tot)  
 Persoonsgegevens heeft in het kader van de levering van Zorg1 Producten of Diensten aan  
 Verantwoordelijke. Deze Verwerkersovereenkomst kan slechts eindigen wanneer Verwerker  
 geen Persoonsgegevens van Verantwoordelijke meer bezit.

3.3 Geen van de Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.
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Artikel 4. Rollen en verantwoordelijkheden
4.1 Partijen erkennen dat Zorg1 BV bij het leveren van haar Zorg1 Producten en Diensten
 Persoonsgegevens zal Verwerken waar de Klant volgens de AVG de 
 Verwerkersverantwoordelijke voor is. Naar opvatting van de Partijen vormt Zorg1 BV daarbij  
 de Verwerker.

4.2 Zorg1 Producten en Diensten worden gebruikt door medewerkers van de Klant.

4.3 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Zorg1  
 BV. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten en plichten die op
 grond van de geldende privacywetgeving op de Klant zelf van toepassing zijn, als 
 Verwerkingsverantwoordelijke, waaronder plichten om betrokkenen adequaat te informeren  
 en om persoonsgegevens passend te beveiligen. Ook is de Klant zelf verantwoordelijk voor  
 het naleven van plichten inzake verwerking en geheimhouding van patiëntgegevens in   
 overeenstemming met Afdeling 5 van Burgerlijk Wetboek 7 (Wet op de geneeskundige 
 behandelingsovereenkomst, WGBO).

4.4 De Klant staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze Persoonsgegevens
 in zal voeren in de systemen van Zorg1 BV of anderszins ter beschikking zal stellen aan  
 Zorg1 BV. Zorg1 BV is niet aansprakelijk voor enige schending van de privacy van 
 werknemers van de Klant of van andere personen die de Klant met gebruikmaking van
 Zorg1 BV Zorg1 Producten en/of Diensten mocht plegen. De Klant vrijwaart Zorg1 BV 
 tegen alle aanspraken voortvloeiend uit dergelijke schending.

4.5 Zorg1 BV garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische 
 maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de 
 bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd.

4.6 Verwerker en Verantwoordelijke zullen ieder zorgdragen voor de naleving van de op hen  
 van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en  
 regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de AVG. 

4.7 Zorg 1 BV verleent de Klant op diens verzoek de redelijke bijstand waar Zorg1 BV toe in  
 staat is om de Klant te ondersteunen bij het nakomen van de wettelijke verplichtingen van  
 de Klant over (i) denaleving van de rechten van betrokkenen, (ii) de beveiligingsplicht en de
 verplichte melding van Datalekken en (iii) een eventuele 
 gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protect Impact Assessment, DPIA).
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Artikel 5. Verwerkingsbevoegdheid
5.1 Zorg1 BV Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en op basis van
 Schriftelijke instructies van de Klant behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op
 Zorg1 BV van toepassing zijn. Het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens is door  
 de Klant bepaald en Zorg1 BV heeft daar geen zeggenschap over.

5.2 Zorg1 BV verwerkt de Persoonsgegevens van de patiënten en medewerkers van de Klant  
 zoals omschreven in Annex I Verwerkingsregister uitsluitend in opdracht van de Klant.   
 Zorg1 BV bewaart en maakt deze gegevens toegankelijk voor de Klant en zijn 
 therapeut(en) c.q. zijn praktijk. Dit is noodzakelijk om de met de Klant overeengekomen
 Zorg1 Producten en Diensten te leveren aan de Klant, om de kwaliteit daarvan te 
 verbeteren en om klantenondersteuning te leveren aan de Klant, in overeenstemming met  
 de Gebruiksovereenkomst.

5.3 Zorg1 BV deelt geen Persoonsgegevens met zorgverzekeraars. Zorg1 BV verstrekt enkel  
 anonieme, geaggregeerde gegevens (zoals de aantallen patiënten van de Klant) die geheel  
 niet herleidbaar zijn tot personen, met de zorgverzekeraars waarmee de Klant een contract  
 heeft.

5.4 In overeenstemming met de AVG en UAVG kan Zorg1 BV data verstrekken aan 
 wetenschappelijke onderzoeksinstellingen ten behoeve van de uitvoering van 
 wetenschappelijk onderzoek. Zorg1 BV zal de data dusdanig anonimiseren of vergaand   
 pseudonimiseren dat deze data niet (of in elk geval niet zonder buitensporige inspanningen  
 en middelen) kan worden herleid tot individuele natuurlijke personen. Zorg1 BV beperkt de
 data daarbij dusdanig dat zelfs wanneer een onbevoegde toegang zou kunnen krijgen tot  
 de data, redelijkerwijs geen negatieve gevolgen voor individuele betrokkenen zijn te 
 verwachten. Tevens zal Zorg1 BV zorgen voor een beveiligde (versleutelde) overdracht van
 de data. De Klant is verantwoordelijk om betrokkenen de mogelijkheid te geven om 
 bezwaar te maken tegen de verwerking van (geanonimiseerde) data ten behoeve van   
 onderzoek en om Zorg1 BV op de hoogte te stellen van ieder bezwaar van een betrokkene. 

5.5 Zorg1 BV kan Persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie (laten) Verwerken, 
 bijvoorbeeld door het inschakelen van een Subverwerker die buiten de EU is gevestigd,   
 of wanneer een medewerker van Zorg1 BV vanuit het buitenland werkzaamheden verricht.  
 In dergelijke gevallen treft Zorg1 BV de nodige maatregelen om persoonsgegevens te   
 beschermen, zoals het sluiten van een modelovereenkomst die voor dit doeleinde door de  
 Europese Commissie beschikbaar is gesteld en/of het treffen van (additionele) 
 beveiligingsmaatregelen.
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5.6 Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Zorg1 BV in strijd  
 is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt Zorg1 BV de Klant 
 daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis.

5.7 Indien Zorg1 BV op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te 
 verstrekken, informeert hij de Klant zonder vertraging, en zo mogelijk voorafgaand aan de  
 verstrekking, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan.

Artikel 6. Beveiliging van de verwerking
6.1 Partijen zullen gezamenlijk zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau voor de 
 Verwerkte Persoonsgegevens. De Klant draagt daarbij als Verwerkingsverantwoordelijke de  
 hoofdverantwoordelijkheid. 

6.2 Zorg1 BV heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld, dat is gebaseerd op relevante  
 internationale en nationale beveiligingsstandaarden (zoals ISO 27001 en NEN 7510), om  
 een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het 
 informatiebeveiligingsbeleid is voorzien in een (plan-do-check-act) cyclus om periodiek de  
 actuele risico’s en de effectiviteit van de getroffen maatregelen te evalueren en de 
 maatregelen van tijd tot tijd nader af te stemmen op de actuele risico’s. In Annex II bij deze  
 Verwerkersovereenkomst is nadere informatie verschaft over de beveiligingsmaatregelen  
 van Zorg1 BV.

6.3 Zorg1 BV staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Zorg1 BV, voor   
 zover deze toegang heeft tot Persoonsgegevens waar de Klant de verantwoordelijke voor  
 is, deze slechts Verwerkt in overeenstemming met de overeengekomen 
 beveiligingsmaatregelen en in opdracht van de Klant, behoudens afwijkende wettelijke 
 verplichtingen.

6.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en periodiek herzien  
 van haar eigen informatiebeveiligingsbeleid en -maatregelen.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 De Persoonsgegevens zijn Vertrouwelijke Informatie.

7.2 Alle medewerkers van Zorg1 BV die gemachtigd zijn tot het Verwerken van 
 Persoonsgegevens hebben zich ertoe verbonden geheimhouding in acht te nemen.
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Artikel 8. Subverwerkers
8.1 Zorg1 BV zal geen andere verwerkers (Subverwerkers) inschakelen zonder 
 voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de Klant. De Klant
 geeft hierbij algemene schriftelijke toestemming tot het inschakelen van Subverwerkers   
 voor zover Zorg1 BV dit noodzakelijk acht voor het optimaal leveren van de 
 overeengekomen Zorg1 Producten en Diensten. 

8.2 Wanneer Zorg1 BV een Subverwerker inschakelt, zal Zorg1 BV een 
 (verwerkers)overeenkomst sluiten met gelijkwaardige verplichtingen inzake bescherming  
 van Persoonsgegevens als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

8.3 Zorg1 BV zal geen nieuwe Subverwerkers gegevens laten Verwerken zonder de Klant   
 daarover via de nieuwsbrief tijdig te informeren. De Klant kan, indien hij dat nodig acht, 
 binnen 14 dagen na bekendmaking bezwaar maken bij Zorg1 BV tegen de Subverwerker.  
 Bezwaar door de Klant moet Schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Zorg1 BV.

Artikel 9. Bijstand vanwege rechten van 
betrokkene
9.1 Zorg1 BV verwijst Betrokkene indien deze een verzoek aan Zorg1 BV doet altijd door naar  
 de Klant.

9.2 Zorg1 BV zal de Klant op diens verzoek en waar noodzakelijk de bijstand verlenen waar  
 zij toe in staat  is om de Klant in staat te stellen te voldoen aan verzoeken van Betrokkenen  
 met betrekking tot het recht op inzage, correctie, gegevenswissing en dataportabiliteit.
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Artikel 11. Teruggave persoongegevens
11.1 Na afloop van de Gebruiksovereenkomst draagt Zorg1 BV, naar gelang de keuze van de  
 Klant, zorg voor het terugbezorgen aan de Klant of het wissen van alle Persoonsgegevens.  
 Zorg1 BV verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

11.2 Indien Klant heeft verzocht om de Persoonsgegevens terugbezorgd te krijgen, worden de  
 Persoonsgegevens op een veilige manier terugbezorgd aan de Klant (in beginsel via een  
 beveiligd e-mailbericht).

11.3 De Persoonsgegevens worden bewaard tot drie maanden nadat het contract met   
 Zorg1 BV is geëindigd. Indien voor bepaalde gegevens een andere bewaartermijn wettelijk  
 is voorgeschreven, zal Zorg1 BV de wettelijke bewaartermijn in acht nemen.

Artikel 10. Inbreuk in het verband met 
persoonsgegevens / datalek
10.1 Zorg1 BV informeert de Klant zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen  
 van een Datalek.

10.2 Zorg1 BV informeert de Klant ook na een melding op grond van het eerste lid van dit artikel  
 over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met de Persoonsgegevens.

10.3 De Klant kan Zorg1 BV op de hoogte stellen van een mogelijk Datalek door contact op te  
 nemen met Zorg1 BV via: info@zorg1.nl of telefoonnummer 088-3741602.

10.4 Zorg1 BV en de Klant dragen ieder de door henzelf in verband met de melding aan de 
 bevoegde toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.
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Artikel 12. Informatieplicht en audit
12.1 Zorg1 BV stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de 
 verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.

12.2 Zorg1 BV zal medewerking verlenen aan audits om te bepalen dat de gegevensverwerking  
 voldoet aan de eisen van de AVG. Dergelijke audits kunnen maximaal één keer per jaar
 worden uitgevoerd door een onafhankelijke en ter zake kundige Partij, die aan 
 geheimhouding is gebonden. De kosten hiervan worden volledig gedragen door de Klant.

12.3 Zorg1 BV kan de Klant op diens verzoek medewerking verlenen als de Klant een Data 
 Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoert of laat uitvoeren, door inzicht te verschaffen  
 in gegevensstromen en beveiligingsmaatregelen.


