AVG-verklaring
Hierbij verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ”DIGIDOC B.V.”, gevestigd te Nuenen aan De Pinckart 54, het navolgende:
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Definities
AVG:
de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Bewerkersovereenkomst:de
standaard
bewerkersovereenkomst van DIGIDOC (onder de
AVG-verwerkersovereenkomst genoemd).
Dienst: de dienst van DIGIDOC waarvan Klant
gebruikt maakt, zoals bijvoorbeeld de PO-, VO,
ROC-, AOC-, HBO- en WOspiegel
Gegevens: de gegevens die Klant met één van de
Diensten van DIGIDOC verwerkt of opbouwt, dit
kunnen ook Persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens: persoonsgegevens conform
de definitie van de AVG (artikel 4 lid 1), die Klant
met de Dienst(en) verwerkt of opbouwt.
Klant: u als klant van DIGIDOC die één of
meerdere Diensten van DIGIDOC afneemt.
Gegevens
DIGIDOC, het bedrijf achter de Onderwijsspiegel,
garandeert dat de Gegevens altijd Klant, of de
(rechts)personen waarvoor Klant de Gegevens
verwerkt, toebehoren.
DIGIDOC garandeert nimmer de Gegevens te
zullen achterhouden indien Klant om de Gegevens
vraagt. Derhalve zal DIGIDOC nimmer
retentierechten, opschortingsrechten of andere
rechten uitoefenen met betrekking tot de
Gegevens, zelfs indien daar een valide reden voor
zou zijn en/of dit rechtens zou mogen.
DIGIDOC garandeert dat de Gegevens alleen
verwerkt worden in overeenstemming met het
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doel waarvoor deze verkregen zijn. Dit betekent
dat de Gegevens niet aangewend zullen worden
door DIGIDOC voor eigen doeleinden.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

Persoonsgegevens
DIGIDOC garandeert Persoonsgegevens conform
de AVG te verwerken.
DIGIDOC garandeert passende technische en
organisatorische
maatregelen
om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging,
een
passend
beveiligingsniveau gelet op de risico's die de
verwerking en de aard van te beschermen
Persoonsgegevens met zich meebrengen. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige
verzameling en verdere verwerking van
Persoonsgegevens te voorkomen. Indien Klant
met DIGIDOC een Bewerkersovereenkomst heeft
gesloten, zijn de hiervoor bedoelde maatregelen
daarin nader uitgewerkt.
Voorgaande twee garanties gelden alleen indien
en voor zover: (i) Klant zich aan de AVG en andere
relevante wetgeving ter zake van het verwerken
van persoonsgegevens houdt; (ii) Klant de
Persoonsgegevens met de Diensten verwerkt op
basis van een geldige grondslag; en (iii) dat indien
en voor zover dat nodig is (bijvoorbeeld bij het
verwerken
van
persoonsgegevens
van
betrokkenen onder zestien (16) jaar, of bij het
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3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.
4.2.

verwerken van persoonsgegevens van personeel,
zoals bijvoorbeeld docenten) de juiste
toestemming is verkregen (bijvoorbeeld ouders,
verzorgers,
ondernemingsraad
en/of
medezeggenschapsraad)
DIGIDOC garandeert aan een audit mee te zullen
werken indien Klant wil vaststellen in hoeverre
DIGIDOC voldoet aan haar verplichtingen
ingevolge de AVG, zolang de kosten van de audit
voor Klant zijn.
DIGIDOC garandeert in geval van een datalek
Klant zo snel mogelijk, ten minste binnen 48
(achtenveertig) uur op de hoogte te zullen stellen.
DIGIDOC garandeert dat als een betrokkene
ingevolge de AVG zijn of haar rechten wenst uit te
oefenen, DIGIDOC dit verzoek zo snel mogelijk zal
doorzetten
aan
Klant.
Overig
Op deze verklaring is Nederlands recht van
toepassing.
Klanten van DIGIDOC kunnen zolang zij een
lopende overeenkomst hebben voor één of
meerdere Diensten een beroep doen op hetgeen
is gesteld in deze verklaring. Indien er tussen Klant
en DIGIDOC een Bewerkersovereenkomst is
gesloten, prevaleert in geval hetgeen is bepaald in
de Bewerkersovereenkomst strijdig is met
hetgeen is bepaald in deze verklaring, de
Bewerkersovereenkomst.

