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Deze verwerkersovereenkomst is alleen van toepassing wanneer de Accounthouder gebruik maakt van de 
scanservice van PriPost BV. Bij het benoemen van het begrip ‘persoonsgegevens’, wordt in deze 
overeenkomst gerefereerd naar de persoonsgegevens welke zich mogelijk in de post van de 
Accounthouder kunnen begeven. 
 
In Europa geldt de General Data Protection Regulation (GDPR) voor elke organisatie die persoonsgegevens 
verwerkt. In Nederland wordt deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
genoemd. Volgens deze wet moet er een verwerkersovereenkomst worden gesloten als er 
persoonsgegevens gedeeld worden met een Verwerker. 
 
De Accounthouder beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens. De Accounthouder heeft 
PriPost BV ingeschakeld voor de verwerking van de post. Hierdoor is PriPost BV een Verwerker, omdat zij 
de post in opdracht van de Accounthouder middels een scanner inscannen en daarmee digitaliseren. Door 
het digitaliseren van post worden de persoonsgegevens op de volgende manieren verwerkt door PriPost 
BV: 

- Opslaan; 

- Vertrekken door middel van doorzending; 

- Beschikbaar stellen aan de Accounthouder. 

 
Beide partijen zijn op de hoogte van de AVG inclusief de meldplicht datalekken en zullen zich gezamenlijk 
inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. 
 
PriPost BV zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten: 

• PriPost BV en degenen die onder gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij 

kennisnemen, geheim te houden; 

• PriPost BV zorgt voor adequate beveiliging, passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens. Dit 

gebeurt door het nemen van zowel technische als organisatorische maatregelen; 

o Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterkte 

wachtwoorden beschermde account; 

o Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld het registreren van bezoekers, het screen van 

nieuwe medewerkers en het afsluiten van ruimtes en paden. 

• PriPost BV mag persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van de Accounthouder. Dit doet 

PriPost BV dus alleen wanneer de Accounthouder gebruikt maakt van de scanservice; 

• PriPost BV mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie; 

• Als er een security-incident is ontdekt waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren 

gegaan zijn, zal PriPost BV ogenblikkelijk de Accounthouder in kennis stellen, zodat de 

verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan diens toezichthoudende 

autoriteit of aan diens betrokkenen. PriPost BV zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het 

onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren; 

• Bij beëindiging van de overeenkomst zal PriPost BV de persoonsgegevens, dus de post, behandelen 

volgens de procedure welke algemeen bekend is bij PriPost BV. Dit betreft onder andere dat de 

persoonsgegevens binnen 4 weken vernietigd worden. 


