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Checklist verwerkersovereenkomst 

 

In deze checklist vindt u de onderwerpen die u 

volgens de AVG 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:  

 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 van betrokkenen om uitoefening van hun (privacy-)rechten;  
 

 dat verwerker de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij de nakoming van de 
verplichtingen 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 
terugbezorgd, 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. 
 

 

 
 
Advies nodig bij het opstellen of beoordelen van uw verwerkersovereenkomst? 

ICT-advocatenkantoor Legalz in Rotterdam is 

gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van 

verwerkersovereenkomsten. Wij helpen al jarenlang 

ontwikkelaars, leveranciers en afnemers van apps, 

platforms en software. Dit doen wij vanuit een heldere 

belofte: wij zijn betrokken, bereikbaar en proactief.  

U heeft direct persoonlijk contact met een van onze ICT-

juristen. Wij zijn zo nodig ook buiten kantoortijden 

bereikbaar en hebben kennis van uw organisatie en de 

markt.  

Nieuwsgierig? Neem direct contact met ons op via 010 2290 646 of lees meer op onze website.  

https://www.legalz.nl/avg

