Data-uitwisselingsovereenkomst
De partijen,
Bedrijf X BV, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 12312312 (hierna: "Bedrijf X")
en
Bedrijf Y BV, gevestigd te Haarlem, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 98798798 (hierna: "Bedrijf Y"),
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afzonderlijk tevens aan te duiden als "Partij" en in gezamenlijkheid ook aan te duiden
als "Partijen",
overwegende dat
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Bedrijf X in het bezit is van persoonsgegevens die Bedrijf Y wil inzetten ten
behoeve van haar bedrijfsvoering,
Bedrijf X zelfstandig het doel en de middelen van haar verwerking van de
persoonsgegevens vaststelt, en daarmee als verwerkingsverantwoordelijke
optreedt;
Na ontvangst Bedrijf Y eveneens zelfstandig het doel en de middelen van haar
verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, en daarmee eveneens als
verwerkingsverantwoordelijke optreedt;
Partijen in het kader van deze verstrekking afspraken wensen te maken over de
verdeling van verantwoordelijkheden en bijbehorende wederzijdse rechten en
verplichtingen;
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zijn als volgt overeengekomen

Artikel 1. Gegevensuitwisseling door Bedrijf X
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1.1. Bedrijf X verleent aan Bedrijf Y een overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht
ten aanzien van de persoonsgegevens. Het is daarbij nadrukkelijk niet toegestaan dat
Bedrijf Y de persoonsgegevens combineert met andere persoonsgegevens om zo tot
een vermengde of verrijkte databank te komen.
1.2. Bedrijf X staat in voor de rechtmatige verwerking van de verkregen data en is
verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot
het verwerken van gegevens, in het bijzonder maar niet beperkt tot de
privacywetgeving. Meer specifiek dient Bedrijf X er zorg voor te dragen dat een
rechtsgeldige grondslag bestaat voor het beoogde gebruik door Bedrijf Y en dat
betrokkenen adequaat zijn geïnformeerd.
1.3. Bedrijf X verklaart dat de persoonsgegevens zoals verstrekt aan Bedrijf Y naar haar
beste weten volledig en juist zijn.

Artikel 2. Privacy-aspecten
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voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een
maximum van € 5.000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bedrijf X.
5.4. De aansprakelijkheid van Bedrijf X wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Bedrijf X direct
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt
om de tekortkoming weg te nemen, en Bedrijf X ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bedrijf
X in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het
ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van
Opdrachtgever jegens Bedrijf X.
5.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of
uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen,
binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bedrijf X door zijn eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Bedrijf X kan worden gevergd,
zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst
worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft
geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
5.6. Bij overtreding van een van de bepalingen uit deze Data-uitwisselovereenkomst
zal Bedrijf Y aan Bedrijf X een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 25.343,00
per overtreding en van € 123,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd
het recht van partijen om schadevergoeding te verlangen.
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Artikel 6. Slotbepalingen
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6.1. Deze Data-uitwisselingsovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst
door Nederlands recht.
6.2. Indien enig geschil ontstaat tussen Partijen in verband met de uitvoering van deze
Data-uitwisselingsovereenkomst, zullen Partijen zich inspannen om in goed overleg tot
een passende oplossing te komen.
6.3. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, zal het geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bedrijf X is gevestigd.
6.4. Indien enige bepaling uit deze Data-uitwisselingsovereenkomst nietig blijkt te zijn,
tast dat niet de gehele Data-uitwisselingsovereenkomst aan. Partijen zullen zich
inspannen om de nietig verklaarde bepalingen te vervangen voor nieuwe, geldige
bepalingen, die de bedoeling van de nietig verklaarde bepalingen en deze Datauitwisselingsovereenkomst zoveel mogelijk benaderen.
Aldus overeengekomen en getekend,
Bedrijf X BV
Naam:

Bedrijf Y BV

Functie:
Datum:
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Plaats:

