BIJLAGE PRIVACY
Artikel 1. Algemeen
1.1.

In het kader van de uitvoering van Diensten kunnen tussen Klant en Sanquin over en weer
persoonsgegevens van betrokkenen (”Persoonsgegevens”) worden verstrekt.

1.2

Partijen ten aanzien van de Persoonsgegevens beiden aan te merken zijn als verantwoordelijke
in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en met ingang van 25 mei
2018 in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1.3

Partijen zullen de verstrekte Persoonsgegevens slecht gebruiken voor het uitvoeren van de
Diensten (uitvoeren van (diagnostische) testen en advisering) zoals beschreven in deze
Overeenkomst (“het Doel”).

1.4

Partijen zullen de Persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in
deze Overeenkomst en tevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de
Diensten of noodzakelijk om te bewaren in het kader van het voldoen aan een wettelijke
verplichting.

1.5

Beide Partijen zullen de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de op hen als verantwoordelijken op grond van de Wbp – en met
ingang van 25 mei 2018 op grond van de AVG – rustende verplichtingen verwerken.

1.6

Partijen verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving
van de relevante wet- en regelgeving in het algemeen en meer specifiek in de rol van
verantwoordelijke, mogelijk te maken.

Artikel 2 Beveiliging
2.1

Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en
de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

2.2

De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen. In dit verband geldt dat elke Partij verantwoordelijk is voor
de beveiliging van de Persoonsgegevens die zich op zijn locatie bevindt en op zijn IT-middelen
en infrastructuur bevinden.

Artikel 3 Incident Management
3.1

Zodra zich een incident met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens voordoet,
heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen zullen Partijen elkaar daarvan zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, in kennis te stellen en voor zover redelijk
mogelijk, daarbij alle relevante informatie te verstrekken omtrent (1) de aard van het incident,
(2) de (mogelijk) getroffen gegevens, (3) de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van
het incident, en (4) de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het incident op te
lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.

3.2

Partijen treden in geval van bovenstaand onverwijld met elkaar in overleg en stemmen af over
welke Partij(en) op welke wijze zal voldoen aan de meldingsplichten vermeld in de
datalekmeldplicht regelgeving.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1

Elke Partij is aansprakelijk jegens de andere Partij voor de directe schade voortvloeiend uit de
tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst en voor enige schending van de van
toepassing zijnde wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens in verband
met de Overeenkomst, waaronder in elk geval de Wbp en met ingang van 25 mei 2018 de
AVG.
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