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Bijlage bij het lidmaatschapscontract van Trusted Shops 
over de verwerking van persoonsgegevens in opdracht  
tussen de in het lidmaatschapscontract beschreven lid   - Verantwoordelijke - 

- hierna te noemen Opdrachtgever -  

en Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen  - Verwerker -  

        - hierna te noemen Opdrachtnemer -  

        - samen hierna de Partijen genoemd -  

De partijen hebben een contract gesloten over het lidmaatschap van Trusted Shop (hierna hoofdcontract genoemd), in het kader waarvan 
persoonsgegevens door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever verwerkt kunnen worden (verwerking). Deze bijlage 
concretiseert de verplichtingen van de contractuele partijen ten aanzien van gegevensbescherming die voortvloeien uit de verwerking die 
in het hoofdcontract in detail is beschreven. Deze vindt toepassing in de volgende hierna genoemde activiteiten die betrekking hebben op 
het contract en waarbij werknemers van de opdrachtnemer of gevolmachtigden van de opdrachtnemer persoonsgegevens (hierna 
gegevens genoemd) van de opdrachtgever verwerken: 

• Grafische weergave van de Trustbadge als de inhoud van een derde partij in het kader van de contractuele onlineverschijning 
van het lid (logbestanden); 

• Verzameling van e-mailadressen en verzending van beoordelingsherinneringen per e-mail, voor zover deze niet worden 
gerechtvaardigd door een afzonderlijke contractuele overeenkomst tussen Trusted Shops en de betrokkenen (in het bijzonder het 
lidmaatschap Trusted Shops voor kopers); dit betreft in het bijzonder het gebruik van de optionele functies "Review Collector" en 
"AutoCollection" en API functies; 

• Verzamelen van contactgegevens en andere bedrijfsinformatie (eventueel naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) bij 
gebruik van de Trusted Shops AVG-Manager; 

• Het uploaden van documenten voor het koppelen van bijvoorbeeld orderverwerkingen aan de map met verwerkingsactiviteiten 
die door de AVG Manager wordt gegenereerd. 

De aanhangsels bij deze bijlage zijn beschikbaar op http://support.trustedshops.com/lp/en/legal_order_processing_appendices. Trusted 
Shops kan deze overeenkomst en de bijlagen wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Dergelijke 
wijzigingen worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen dertig 30 dagen na ontvangst van 
de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen. 
 
Definities 
Voor alle in deze overeenkomst genoemde begrippen, waarin art. 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG 
genoemd) voorziet, is deze wettelijke definitie ook van toepassing op dit contract.

A Voorwerp en duur van de opdracht 
A1 Het onderwerp en de duur van de opdracht alsmede de aard 

en de doeleinden van de verwerking vloeien voort uit het 
hoofdcontract, inclusief alle bijlagen en amendementen. 

A2 De categorieën van de te verwerken gegevens en de 
categorieën van de betrokken betrokkenen zijn vermeld in 
aanhangsel 1 bij deze bijlage. 

A3 De looptijd van deze bijlage is afhankelijk van de looptijd van 
dit hoofdcontract, voor zover er geen verplichtingen 
voortvloeien uit de bepalingen van de onderhavige bijlage. 

B Verplichtingen van de opdrachtnemer 
B1.1 De opdrachtnemer en eenieder die onder zijn gezag  

toegang heeft tot persoonsgegevens, mogen gegevens van 
betrokkenen uitsluitend in het kader van de opdracht en de 
schriftelijke instructies van de opdrachtgever verwerken, 
tenzij er sprake is van een uitzonderlijk geval in de zin van 
artikel 28 lid 3 sub a AVG.  

B1.2 De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever onmiddellijk 
indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de 
toepasselijke wetgeving. De opdrachtnemer mag de 
uitvoering van de instructie in dit geval zolang opschorten 
totdat deze door de opdrachtgever bevestigd of gewijzigd is. 

B1.3 De instructies worden in eerste instantie vastgelegd door het 
hoofdcontract en kunnen vervolgens door de opdrachtgever 
schriftelijk of in een elektronisch formaat (tekstvorm) 
onmiddellijk bevestigd worden aan de opdrachtnemer op een 
door hem aangewezen plaats, hetzij door afzonderlijke 
mondelinge instructies, schriftelijk of in tekstvorm. 

B1.4 Instructies die verder gaan dan de contractueel 
overeengekomen prestatie, worden als verzoek om wijziging 
van de prestatie behandeld. De kosten die daardoor ontstaan 
komen ten laste van de opdrachtgever. 

B2 De opdrachtnemer zal in zijn verantwoordelijkheidsgebied de 
interne organisatie zo vormgeven dat deze voldoet aan de 
speciale eisen van de gegevensbescherming. Hij zal 
technische en organisatorische maatregelen nemen voor de 
gepaste bescherming van de gegevens van de 
opdrachtgever, die voldoen aan de eisen van de algemene 
verordening gegevensbescherming (art. 32 AVG). De 
opdrachtnemer moet technische en organisatorische 
maatregelen nemen die de vertrouwelijkheid, integriteit, 
beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten 
in verband met de verwerking op de lange termijn verzekeren. 

B2.1 De opdrachtnemer moet de uitvoering van zijn technische en 
organisatorische maatregelen voor het begin van de 
verwerking, in het bijzonder met betrekking tot de specifieke 
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uitvoering van de opdracht, documenteren en aan de 
opdrachtgever overdragen. 

B2.2 De gedocumenteerde overeengekomen technische en 
organisatorische maatregelen zijn in Aanhangsel 2 
bijgevoegd en onderdeel van dit contract. Deze technische 
en organisatorische maatregelen zijn bekend bij de 
opdrachtgever, die de verantwoordelijkheid draagt om ervoor 
te zorgen dat zij voor de risico's van de gegevens die moeten 
worden verwerkt een passend beschermingsniveau bieden. 

B2.3 De technische en organisatorische maatregelen zijn 
onderworpen aan de technische vooruitgang en verdere 
ontwikkeling. In zoverre is het de opdrachtnemer toegestaan 
alternatieve passende maatregelen uit te voeren. Het 
beveiligingsniveau van de vastgelegde maatregelen mag 
niet verlaagd worden. Ingrijpende wijzigingen moeten 
worden gedocumenteerd. 

B3 De opdrachtnemer mag de gegevens die in de opdracht 
worden verwerkt niet eigenhandig, maar alleen na 
gedocumenteerde instructie van de opdrachtgever 
rectificeren, wissen of de verwerking ervan beperken.  

B3.1 Uitgezonderd hiervan is het geval van een betrokkene die 
een rechtstreeks verzoek indient met betrekking tot zijn 
rechten bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal in dat 
geval contact opnemen met opdrachtgever om te 
verduidelijken of het verzoek van de betreffende partij door 
hem of door opdrachtgever zelf in behandeling zal worden 
genomen. Na goedkeuring door de opdrachtgever is 
opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die 
nodig zijn om de rechten van de betrokkenen in het kader 
van zijn mogelijkheden te beschermen. 

B3.2 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever indien mogelijk met 
passende technische en organisatorische maatregelen 
ondersteunen bij de verwerking en het reageren op 
verzoeken van de betrokkenen. De kosten die hierdoor 
ontstaan komen ten laste van de opdrachtgever. 

B3.3 Voor zover in de prestatie is inbegrepen, moeten 
verwijderingsconcept, recht op vergetelheid, correctie, 
gegevensoverdraagbaarheid en informatie door de 
opdrachtgever worden veiliggesteld door middel van 
schriftelijke instructie. 

B4 De opdrachtnemer heeft naast de inachtneming van de 
bepalingen van deze opdracht wettelijke plichten 
overeenkomstig art. 28 tot en met art. 33 AVG. Hij waarborgt 
in dit verband met name de naleving van de volgende 
richtlijnen: 

B4.1 De opdrachtnemer deelt aan de opdrachtgever de 
contactgegevens van de toezichthouder voor 
gegevensbescherming mee, voor zover deze 
overeenkomstig art. 37 AVG aangesteld moet worden. De 
toezichthouder voor gegevensbescherming van het bedrijf 
oefent zijn werkzaamheden overeenkomstig art. 38 AVG uit. 
Als de opdrachtnemer niet verplicht is om een toezichthouder 
voor gegevensbescherming aan te stellen, geeft hij aan de 
opdrachtgever een contactpersoon door voor 
aangelegenheden in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. 

B4.2 Voor de handhaving van de vertrouwelijkheid 
overeenkomstig art. 28, lid 3, tweede volzin, sub b, 29, 32, 
lid 4, AVG zet de opdrachtnemer bij het uitvoeren van het 
werk alleen werknemers in die de vertrouwelijkheid 
respecteren en van tevoren vertrouwd gemaakt zijn met de 
relevante bepalingen inzake gegevensbescherming. De 
opdrachtnemer garandeert dat hij de medewerkers die 
betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens van de 
opdrachtgever en andere personen die voor de 
opdrachtgever werkzaam zijn, heeft verboden de gegevens 
buiten de instructie om te verwerken. 

B4.3 De opdrachtnemer ondersteunt de opdrachtgever in het 
kader van zijn mogelijkheden bij het voldoen aan verzoeken 
van toezichthoudende autoriteiten of van de verzoeken en 
eisen van betrokkenen overeenkomstig hoofdstuk III van 
AVG, art. 82 AVG en bij de naleving van de in art. van 32 tot 
en met 36 AVG bedoelde verplichtingen. De kosten die 
daardoor ontstaan komen ten laste van de opdrachtgever, 
tenzij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 
indienen van claims, onderzoeken en het naleven van 

rapportageverplichtingen. Bovendien geldt de verplichting 
om de kosten te dragen niet voor het verstrekken van 
informatie voor het nakomen van de 
transparantieverplichtingen. 

B4.4 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de 
hoogte bij ernstige fouten in de werkwijze, bij ernstige 
schendingen van de opdrachtnemer of de personen die bij 
hem tewerkgesteld zijn in het kader van de opdracht, tegen 
voorschriften ter bescherming van de persoonsgegevens of 
de in dit contract overeengekomen bepalingen of bij andere 
onregelmatigheden in verband met de verwerking van 
gegevens van de opdrachtgever. Hij neemt de nodige 
maatregelen om de gegevens te beveiligen en de potentiële 
negatieve gevolgen voor de betrokkenen te verminderen. 

B4.5 De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever onmiddellijk 
over controlehandelingen en maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteit voor zover deze betrekking 
hebben op deze opdracht. Dit geldt ook voor zover een 
toezichthoudende autoriteit een onderzoek instelt bij de 
opdrachtnemer in het kader van een administratief delict of 
strafproces met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens bij de verwerking. 

B4.6 Voor zover de opdrachtgever zijnerzijds onderworpen is aan 
een controle van de toezichthoudende autoriteit, een proces 
voor een administratief delict of een strafproces, de 
aansprakelijkstelling van een betrokkene of een derde partij, 
of een andere claim met betrekking tot de verwerking bij de 
opdrachtnemer, moet de opdrachtnemer hem naar beste 
vermogen ondersteunen. De kosten die hierdoor ontstaan, 
komen ten laste van de opdrachtgever. 

B4.7 De opdrachtnemer controleert regelmatig de interne 
processen, evenals de technische en organisatorische 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking in zijn 
verantwoordelijkheidsgebied overeenkomstig de 
voorschriften van het toepasselijke recht inzake 
gegevensbescherming plaatsvindt en de bescherming van 
de rechten van de betrokkene gewaarborgd is. 

C Verplichtingen van de opdrachtgever 
C1 De opdrachtgever is in het kader van dit contract alleen 

verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke 
bepalingen van de gegevensbeschermingswetten, in het 
bijzonder voor de rechtmatigheid van het doorgeven van 
gegevens aan de opdrachtnemer alsmede voor de 
rechtmatigheid van de verwerking van gegevens 
(“verantwoordelijke” in de zin van art. 4, nr. 7, AVG). De 
opdrachtgever is in het bijzonder verantwoordelijk voor het 
effectief verzamelen van alle benodigde toestemmingen van 
de betrokkenen in het kader van de uitvoering van de 
opdracht.  

C2 De opdrachtgever moet de opdrachtnemer onmiddellijk en 
volledig informeren als hij in de opdrachtresultaten fouten of 
onregelmatigheden vaststelt met betrekking tot bepalingen 
inzake gegevensbescherming.  

C3 De opdrachtgever vertelt de opdrachtnemer wie de 
contactpersoon is voor eventueel voorkomende vragen over 
gegevensbescherming in het kader van dit contract. 

D Sub-verwerker  
D1 Uitbestede opdrachten in de zin van deze bepaling moeten 

als zulke diensten worden gezien waarbij de opdrachtnemer 
de gehele of gedeeltelijke prestaties van de in het contract 
overeengekomen prestatie aan meerdere opdrachtnemers 
uitbesteedt.  

D1.1 Bijkomende diensten die opdrachtnemer gebruikt als 
bijvoorbeeld telecommunicatiediensten, 
post/transportdiensten, onderhoud en gebruikersdiensten of 
de verwijdering van gegevensdragers, alsmede andere 
maatregelen die gericht zijn op het waarborgen van de 
vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en veerkracht 
van de hardware en software van de bijlagen voor 
gegevensverwerking, behoren niet tot deze groep, tenzij de 
sub-verwerker toegang tot de persoonsgegevens kan 
verkrijgen. Teneinde de privacy en bescherming van de 
gegevens van de opdrachtgever te waarborgen, is de 
opdrachtnemer ook verplicht om passende en wettelijke 
contractuele afspraken te maken met betrekking tot 
nevendiensten, ook als deze geen toegang tot 
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persoonsgegevens mogelijk maken, en om 
controlemaatregelen te nemen. 
 

D2 De opdrachtnemer mag sub-verwerker (meer verwerkers) 
pas een opdracht geven na voorafgaande expliciete 
schriftelijke of gedocumenteerde toestemming van de 
opdrachtgever. 

D2.1 De opdrachtgever gaat akkoord met de opdrachtverstrekking 
van de in Aanhangsel 3 genoemde sub-verwerkers onder 
voorwaarde dat tussen de opdrachtnemer en de sub-
verwerker een contractuele overeenkomst is gesloten voor 
de verwerking van persoonsgegevens namens een andere 
verwerker, bij een overeenkomst of een andere 
rechtshandeling krachtens Unierecht of het recht van de 
betrokken lidstaat dezelfde verplichtingen inzake 
gegevensbescherming oplegt als die welke zijn vastgelegd 
in de overeenkomst of een ander rechtshandeling tussen de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker 
overeenkomstig artikel 28, lid 3, AVG.  

D2.2 Het uitbesteden aan meerdere of een wijziging van de 
bestaande sub-verwerker is toegestaan, voor zover 
• de opdrachtnemer een dergelijke uitbesteding aan sub-

verwerkers 30 dagen van tevoren in schriftelijke of in 
tekstvorm meldt aan de opdrachtgever, 

• de opdrachtgever ten tijde van de overdracht van 
gegevens aan de opdrachtnemer geen schriftelijk of in 
tekstvorm bezwaar aantekent tegen de geplande 
uitbesteding, en 

• een contractuele overeenkomst overeenkomstig art. 
28, lid 2-4, AVG ten grondslag ligt. Paragraaf D2.1 is 
van overeenkomstige toepassing. 

D2.3 Als er geen bezwaar wordt aangetekend binnen de gestelde 
termijn, wordt de toestemming voor de wijziging beschouwd 
als gegeven. Voor zover een bezwaar wordt gemaakt en het 
vinden van een onderling overeengekomen oplossing tussen 
de partijen niet mogelijk is, wordt op het moment van de 
overdracht van gegevens aan de sub-verwerker een 
speciaal beëindigingsrecht met betrekking tot het gehele 
hoofdcontract verleend aan de partijen. 

D2.4 Het doorgeven van persoonsgegevens van de 
opdrachtgever aan de sub-verwerker en het voor het eerst 
actief worden daarvan is slechts toegestaan als aan alle 
voorwaarden voor uitbesteding is voldaan. 

D3 Als de sub-verwerker de overeengekomen prestatie buiten 
de Europese Unie/Europese Economische Ruimte levert, 
gelden de vereisten van paragraaf E. Hetzelfde geldt als de 
dienstverlener in de zin van lid D1.1, tweede volzin, ingezet 
moeten worden. 

E Plaats van verwerking 
E1 De verzameling van gegevens, de verwerking of het gebruik 

ervan door de opdrachtnemer gebeurt uitsluitend in een 
lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat partij is 
van het verdrag betreffende de Europese Economische 
Ruimte. 

E2 In sommige gevallen kan de opdrachtgever hiervan afwijken, 
indien en voor zover de aannemer hiertoe de 
ontvankelijkheid op het gebied van gegevensbescherming 
voor de overdracht aan derde landen door middel van 
passende maatregelen overeenkomstig art. 44 e.v. AGV 
heeft gewaarborgd. De paragrafen D2.1 en D2.2 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

F Controlerechten van de opdrachtgever 
F1 De aannemer bewijst de naleving van de in dit contract 

vastgelegde verplichtingen met geschikte middelen. 
F2 Het bewijs van dergelijke maatregelen die niet alleen 

betrekking hebben op de concrete opdracht, kunnen naar 
goeddunken van de opdrachtnemer plaatsvinden door:  

F2.1 uitvoering van een zelfaudit; 
F2.2 interne gedragsregels van een bedrijf met inbegrip van een 

extern bewijs van de naleving daarvan; 
F2.3 de naleving van goedgekeurde gedragscodes 

overeenkomstig art. 40 AVG; 

F2.4 de certificering overeenkomstig de ingevoerde 
certificeringsmechanismen overeenkomstig art. 42 AVG; 

F2.5 huidige verklaringen, verslagen of uittreksels van een 
verslag van onafhankelijke instanties (bijvoorbeeld 
accountant, verantwoordelijke voor gegevensbescherming, 
IT-beveiligingsafdeling, herziening, 
gegevensbeschermingsauditors, kwaliteitsauditors); 
een geschikte certificering door een IT-beveiligings- of 
gegevensbeschermingsaudit (bijvoorbeeld BSI-
basisbescherming). 

F3 Indien in individuele gevallen inspecties door de 
opdrachtgever of een door de opdrachtgever in opdracht van 
de opdrachtgever uitgevoerde inspecteur noodzakelijk zijn, 
omdat het in de leden F1 en F2 genoemde bewijs niet 
voldoende is, worden inspecties uitgevoerd tijdens de 
normale werktijden zonder dat het verloop van de 
werkzaamheden na de registratie wordt verstoord, rekening 
houdend met een redelijke termijn voor kennisgeving. Indien 
de inspecteur in opdracht van de opdrachtgever in een 
concurrentierelatie met de opdrachtnemer staat, heeft de 
opdrachtnemer het recht zich hiertegen te verzetten. 

G Wissing en teruggave van persoonsgegevens 
G1 Kopieën of duplicaten van de gegevens worden niet gemaakt 

zonder medeweten van de opdrachtgever. Back-ups, voor 
zover die vereist zijn op het gebied van de naleving van 
verwerking van gegevens volgens de voorschriften, vormen 
hierop een uitzondering evenals gegevens die voor de 
naleving van wettelijke bewaarverplichtingen vereist zijn.  

G2 Na voltooiing van de in de contractueel overeengekomen 
werkzaamheden of eerder op verzoek van de opdrachtgever 
– uiterlijk na beëindiging van de prestatie-overeenkomst – 
moet de opdrachtgever, naargelang de keuze van de 
opdrachtnemer, alle documenten in zijn bezit, opgestelde 
verwerkings- en gebruiksresultaten alsmede opgeslagen 
gegevens die gerelateerd zijn aan de contractuele relatie aan 
de opdrachtgever overhandigen of volgens de AVG 
vernietigen, voor zover er niet volgens het Unierecht of het 
toepasselijk recht van de lidstaten een verplichting bestaat 
om persoonsgegevens op te slaan. Hetzelfde geldt voor test- 
en afvalmaterialen. Het protocol van de verwijdering wordt 
op aanvraag verstrekt. 

G3 De gegevensbestanden die voor de verzending van de 
uitnodigingen tot het indienen van een beoordeling worden 
verzonden, worden drie maanden na verzending van de 
desbetreffende uitnodiging verwijderd. 

G4 Documentatie die dient als bewijs van gegevensverwerking 
voor de opdracht volgens de voorschriften, moet door de 
opdrachtnemer overeenkomstig de respectieve 
bewaarperioden langer worden bewaard dan de afloop van 
dit contract. Hij kan de documentatie bij zijn ontslag na afloop 
van dit contract aan de opdrachtgever overdragen. 

G5 Indien er extra kosten ontstaan als gevolg van afwijkende 
bepalingen van de opdrachtgever tijdens de teruggave of 
wissing van de gegevens, komen deze voor rekening van de 
opdrachtgever. 

H Aansprakelijkheid en schadevergoeding 
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn aansprakelijk jegens 
de betrokkenen – ook voor zover dit een afwijking van de 
overeengekomen aansprakelijkheidsregels in het 
hoofdcontract vertegenwoordigt – overeenkomstig de in art. 
82 AVG getroffen regeling. 

I Informatieplichten, schriftelijke vorm en keuze van recht 
I1 Indien de gegevens van de opdrachtgever bij de 

opdrachtnemer door inbeslagneming of confiscatie, door 
insolventie of surséance van betaling of andere 
gebeurtenissen of maatregelen van derden in gevaar komen, 
dan moet de opdrachtgever de opdrachtnemer daar 
onmiddellijk over informeren. De opdrachtnemer zal 
iedereen die in dit verband verantwoordelijk is, er 
onmiddellijk over informeren dat de soevereiniteit en het 
eigendom van de gegevens uitsluitend bij de opdrachtgever 
als "verantwoordelijke" in de zin van de algemene 
verordening gegevensbescherming liggen. 

I2 Wijzigingen of toevoegingen van deze bijlage en alle 
onderdelen ervan – met inbegrip van elke garantie van de 
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opdrachtgever – behoeven een schriftelijke overeenkomst 
die ook in een elektronisch formaat (tekstvorm) kan worden 
gesloten, en de expliciete aanwijzing dat het om een 
wijziging of aanvulling van deze voorwaarden gaat. Dit geldt 
ook voor het afzien van deze vormeis. 

I3 Bij eventuele tegenstrijdigheden gaan bepalingen van deze 
bijlage betreffende gegevensbescherming vóór de 
bepalingen van het hoofdcontract. 
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