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Afspraken over de verstrekking van persoonsgegevens 

DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. Stichting Private Aanvulling WW en WGA, statutair gevestigd te Den Haag en 

kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW, te Den Haag,  
ingeschreven onder KvK-nummer 66399971, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. de Rijk, bestuurder, 
hierna te noemen: “Stichting PAWW”; 

 
en 

 
2. juridische naam wederpartij: _____________ 

statutair gevestigd te [plaats]:  _____________  
kantoorhoudende aan [adres+huisnummer]:______________      
ingeschreven onder KvK-nummer: ______________ 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam]:_________________ 
 
  
hierna te noemen: Wederpartij.  
 

hierna gezamenlijk te noemen: “contractspartijen”. 
 

OVERWEGINGEN: 

1. De contractspartijen zijn beide verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016; de AVG) en 
zullen elkaar over en weer gegevens verstrekken. Deze gegevens zijn, indien en voor zover 
herleidbaar tot natuurlijke personen, aan te merken als persoonsgegevens als bedoeld in de AVG.  

 
2. De partijen stellen in het kader van de over en weer te verstrekken (persoons)gegevens zelf de 

doeleinden en middelen van de verwerkingen en de respectievelijke verantwoordelijkheden als 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken vast. 

 
3. Contractspartijen constateren dat zij een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub 

f AVG hebben bij het verstrekken van de betreffende (persoons)gegevens aan de andere 
contractspartij en dat persoonsgegevens op grond van artikel 5 lid 1 sub d AVG juist moeten zijn 
en zo nodig worden geactualiseerd. 

 
4. Contractspartijen wensen hun afspraken over de onderlinge verdeling van de 

verantwoordelijkheden en de grenzen daarbij met betrekking tot de betreffende over en weer te 
verstrekken (persoons)gegevens in deze overeenkomst vast te leggen.  

 
CONTRACTSPARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

ARTIKEL 1.  
 
1. Wederpartij verstrekt aan Stichting PAWW in het kader van de algemeen verbindendverklaring 

van de PAWW-cao voor de sector [naam sector]:_________________ 
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met frequentie [eenmalig / periodiek, nl…….] :_______________ 
de volgende (persoons)gegevens: contactgegevens van werkgevers die onder de werkingssfeer 
van de PAWW-cao vallen.  
Stichting PAWW verwerkt deze (persoons)gegevens na de verstrekking voor een goede 
informatieverstrekking aan de werkgevers die onder de werkingssfeer vallen van de PAWW-
cao en de goede uitvoering van de daarmee samenhangende verplichting tot registratie bij 
Stichting PAWW, alsmede om een goede werkgeversadministratie op te zetten.  

 
2. Stichting PAWW verstrekt aan Wederpartij in het kader van de algemeen verbindendverklaring 

van de PAWW-cao voor de sector de volgende (persoons)gegevens: de op grond van actuele 
informatie bijgewerkte conform punt 1 van  Wederpartij ontvangen gegevens als bedoeld in 
Artikel 1 lid 1.  
 
Wederpartij verwerkt deze (persoons)gegevens na de verstrekking voor het actualiseren van 
de (persoons)gegevens die conform artikel 1, lid 1 1 aan Stichting PAWW worden verstrekt in 
het kader van de algemeen verbindendverklaring van de PAWW-cao voor de sector als 
genoemd in artikel 1, lid 1.   
 

3. Contractspartijen zijn beide verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG en stellen via 
deze verklaring op transparante wijze de verdeling van hun verantwoordelijkheden voor de 
nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast. 
 
Elke contractspartij is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals 
bedoeld in de AVG, die zij verricht. Dit betekent dat de contractspartij die de betreffende 
(persoons)gegevens aan de andere contractspartij verstrekt  met betrekking tot die verstrekte 
(persoons)gegevens verantwoordelijk is voor de verwerkingshandelingen tot en met het 
moment van verstrekking. De contractspartij waaraan de (persoons)gegevens worden 
verstrekt is met betrekking tot die verstrekte (persoons)gegevens verantwoordelijk vanaf het 
moment van ontvangst van deze (persoons)gegevens. 
 

4. Contractspartijen verklaren dat zij als verwerkingsverantwoordelijken volledig zullen voldoen 
aan de verplichtingen die voor hen als verwerkingsverantwoordelijke voortvloeien uit de AVG 
en overige privacyregelgeving, waaronder dat zij passende technische en organisatorische 
maatregelen zullen nemen met betrekking tot de hiervoor genoemde verwerking van de 
(persoons)gegevens waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijk zijn. 
 

5. De verwerking van de op basis van deze overeenkomst verstrekte (persoons)gegevens 
geschiedt na ontvangst van deze (persoons)gegevens door de contractspartij die deze 
(persoons)gegevens heeft ontvangen uitsluitend voor de in punt 1 en 2 genoemde doelen van 
verwerking. Het is voor contractspartijen niet toegestaan de persoonsgegevens voor andere 
doeleinden te gebruiken. Contractspartijen zorgen ervoor dat dit ook voor eventuele 
verwerkers en sub-verwerkers geldt. 
 

6. Contractspartijen voldoen ten aanzien van de verstrekte persoonsgegevens zoveel mogelijk 
zelf aan verzoeken van betrokkenen die bij een contractspartij binnenkomen met betrekking 
tot het uitoefenen van de rechten die betrokkenen met betrekking tot de verwerking van de 
verstrekte persoonsgegevens op grond van de artikelen 13 tot en met 23 AVG hebben.  
Indien een contractspartij niet zonder ondersteuning van de andere contractspartij hieraan 
kan voldoen, zal deze andere contractspartij zoveel mogelijk ondersteuning geven bij de 
afhandeling van het verzoek van de betrokkene.  
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7. Contractspartijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden met betrekking 
tot de in deze overeenkomst bedoelde (persoons)gegevens.  
 

8. Indien er ten aanzien van de in deze overeenkomst bedoelde verstrekte (persoons)gegevens 
sprake is van een data-lek als bedoeld in de AVG zal de contractspartij waar het data-lek is 
opgetreden  de andere contractspartij hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 36 
uur na ontdekking, via e-mail op de hoogte stellen. De contractspartij waar het dat-lek is 
opgetreden  is zelf verantwoordelijk voor een eventuele melding van een data-lek bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij de betrokkene(n). Alle overige communicatie zal, mede 
in verband met een mogelijk daaraan verbonden reputatierisico, zoveel mogelijk in 
samenspraak tussen contractspartijen plaatsvinden.  

 
8. Indien de aan een contractspartij verstrekte (persoons)gegevens voor de contractspartij die de 

betreffende (persoons)gegevens heeft ontvangen niet meer nodig zijn voor het in punt 1 dan 
wel punt 2  genoemde doel,  zal de betreffende contractspartij de aan deze contractspartij 
verstrekte (persoons)gegevens binnen 72 uur vernietigen, tenzij deze contractspartij op grond 
van geldende wet- en regelgeving in verband met bijvoorbeeld de bewaartermijnen nog 
verplicht is tot het bewaren van de verstrekte (persoons)gegevens. Deze overeenkomst blijft 
dan volledig van toepassing. 

 
9. Een contractspartij is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten van de andere contractspartij 

uit hoofde van deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende gevolgen en de contractspartijen 
vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele uit dit tekortschieten voortvloeiende aanspraken 
van derden, waaronder de toezichthouder en de betrokkene(n). 
 

10. Deze overeenkomst treedt vanaf het moment dat contractspartijen de overeenkomst hebben 
ondertekend voor onbepaalde duur in werking. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht 
van toepassing. 

 
Stichting PAWW          Juridische naam wederpartij: 
 
            _________________________   
 

  
_________________________ _________________________ [handtekening] 
 
Naam: De heer A. de Rijk Naam: [naam ondertekenaar] 
 
 __________________________  
 
 
Functie: Bestuurder Functie:  
 
 __________________________ 
 
Plaats: Plaats + datum 
 
 
’s-Gravenhage  __________________________  


