Extra Voorwaarden AVG
Versie 1001
In verband met de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Introductie
BladNL vervaardigt uw blad en verzorgt de verspreiding naar één of meerdere adressen.
Wanner uw blad direct door ons wordt geadresseerd, ingeseald en per post wordt
verzonden, verwerken wij een door u aangeleverd adressenbestand tot adresdragers. In
deze extra voorwaarden zijn alle afspraken opgenomen met betrekking tot het verwerken
van door u aangeleverde persoonsgegevens. Deze extra voorwaarden kunt u zien als
‘Verwerkersovereenkomst’ of ‘Bewerkersovereenkomst’.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle door BladNL uitgevoerde
incidentele of regelmatig terugkerende opdrachten en alle door BladNL met opdrachtgevers
gesloten overeenkomsten, zoals Voordeelcontracten.

2. Naleving AVG
BladNL verbindt zich principieel en uitdrukkelijk aan het naleven van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 24/05/2016 en effectief
van toepassing vanaf 25/05/2018. De bepalingen in deze voorwaarden hebben als doel de
afspraken te formaliseren die tussen BladNL en ieder van zijn opdrachtgevers worden
gemaakt met betrekking tot de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens in
overeenstemming met de AVG.

3. Persoonsgegevens
BladNL handelt uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever. In het geval een
opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan BladNL, zal hij deze gegevens alleen inzien
en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
Hierbij zal BladNL alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. BladNL zal alleen
persoonsgegevens verwerken met als doeleinde het aanmaken van adresdragers voor het
versturen van het blad, de krant, het boek of andere uitgave van de opdrachtgever.

Pagina 1 van 3
BladNL
Postbus 1286
3600 BG Maarssen
Tel: 030-2416975

info@bladnl.nl
www.bladnl.nl

Extra Voorwaarden AVG
Versie 1001
In verband met de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

4. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
BladNL is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij van de
opdrachtgever ontvangt en niet toegestaan deze gegevens met derden te delen.
Uitzondering op deze regel is slechts mogelijk voor zover een wettelijk voorschrift of een
rechterlijk bevel BladNL tot mededelen verplicht of wanneer de gegevensverstrekking
plaatsvindt in opdracht van de opdrachtgever. Elke wettelijk verplichte mededeling van de
persoonsgegevens aan derden moet door BladNL vooraf ter kennis worden gebracht aan de
opdrachtgever. De geheimhouding blijft van kracht na het overdragen of beëindigen van de
opdracht of overeenkomst.

5. Kopiëren en bewaren
BladNL mag van de ter beschikking gestelde gegevens geen kopie maken, tenzij dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. BladNL zal de gegevens niet langer
bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de diensten waarvoor ze ter
beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens niet meer nodig, dan zal BladNL ze
onherstelbaar uitwissen. BladNL zal op verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk alle
kopieën van de verwerkte persoonsgegevens en afgeleiden, afkomstig van de
opdrachtgever of verwerkt in opdracht van de opdrachtgever, ter beschikking stellen en/of
onherstelbaar vernietigen. BladNL zal de gegevens nooit opslaan op een locatie buiten de
Europese Economische Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese Economische
Ruimte. Daarnaast zal BladNL de gegevens niet opslaan op een locatie buiten het
Nederlandse grondgebied, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever. Op eventuele duplicaten van gegevens en hun afgeleiden zijn dezelfde
beperkingen en verplichtingen van toepassing als op de originele gegevens. De online
bladerbare versies in het Digitaal Archief en de online lay-out applicatie vormen hierop een
uitzondering. Bestanden voor deze twee online diensten van BladNL kunnen wel buiten
Nederland en buiten de Europese Economische Ruimte gehost worden.

6. Toegang tot de gegevens
BladNL garandeert dat de personen die in zijn naam en voor zijn rekening werken uitsluitend
toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak of opdracht in het kader
van deze overeenkomst uit te voeren. Dit geldt voor personeel, ingehuurd of tijdelijk
personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij
de uitvoering van de opdracht.
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7. Incidenten melden
BladNL verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins
ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere
vertrouwelijke gegevens te melden. BladNL meldt dit onmiddellijk aan de opdrachtgever,
ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal BladNL alle
redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de
beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

8. Minimale technische en organisatorische maatregelen
BladNL waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en
de vertrouwelijkheid van alle gegevens die hij in het kader van de opdracht verwerkt. Dit
doet hij minstens door het implementeren en gebruiken van beveiligingstechnologieën en –
technieken, die in overeenstemming zijn met de best practices in de industrie. Dit is inclusief
mechanismen om kwetsbaarheden te detecteren en/of te identificeren en het tijdig
doorvoeren van patches en/of updates.
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