Aanvullende bepalingen Mantelovereenkomst Operationele Lease
(in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Nieuw artikel 11
11 Persoonsgegevens
11.1 Bij de uitvoering van deze Mantelovereenkomst verwerken Cliënt en Lessor persoonsgegevens,
als bedoeld in artikel 4 sub 1) van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: Algemene Verordening
Gegevensbescherming of AVG).
11.2. Cliënt en Lessor zijn in dat kader beiden aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke, als
bedoeld in artikel 4 sub 7) van de AVG.
11.3 De onderlinge afspraken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in
lid 1 en 2 van dit artikel zijn vastgelegd in de aan deze Mantelovereenkomst aangehechte Bijlage E
Voorwaarden verwerking persoonsgegevens.
BIJLAGE E Voorwaarden verwerking persoonsgegevens
1

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

1.1

Cliënt en Lessor, tezamen ook te noemen “Partijen”, verwerken op grond van de uitvoering
van de Mantelovereenkomst persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens die worden
verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Individuele Leasecontracten en
Onderliggende Leasecontracten (hierna: de Persoonsgegevens”).

1.2

Partijen kwalificeren hun rechtsverhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens als
“Verwerkingsverantwoordelijke (Cliënt) – Verwerkingsverantwoordelijke (Lessor)” en
derhalve zijn Partijen zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen
die uit hoofde van de AVG Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) op een
verwerkingsverantwoordelijke rusten. Partijen sluiten daarmee de toepassing van de
bepalingen als bedoeld in artikel 26 AVG (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) en
artikel 28 AVG (verwerker) uit.

1.3

De aard van de verwerking van de Persoonsgegevens en de wijze waarop Partijen doel en/of
middelen van de verwerking bepalen, maakt dat Lessor een zo bepaalde contextuele
verantwoordelijkheid heeft voor de verwerking van de Persoonsgegevens die in opdracht van
Cliënt door Lessor worden verwerkt en die daartoe door Lessor van Cliënt zijn verkregen.

1.4

Binnen de contextuele verantwoordelijkheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn
beperkingen aan de verantwoordelijkheid van Lessor gesteld, zoals nader bepaald in artikel 2
van deze Voorwaarden.

1.5

Partijen mogen de Persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of organisaties
zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. Voor zover vereist geven Partijen
elkaar hiervoor bij voorbaat toestemming, welke toestemming niet kan worden ingetrokken.

2.

INFORMATIE, TOEGANG TOT GEGEVENS EN OVERIGE RECHTEN VAN BETROKKENEN

2.1

Cliënt zal met betrekking tot de Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 lid 4 feitelijk
uitvoering geven aan de verplichtingen die op Partijen rusten op grond van artikel 13 tot en
met 15 AVG, waaronder, maar niet beperkt tot, het informeren van de betrokkenen over het
feit dat de Persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt
alsmede het uitvoeren van een verzoek om inzage in de Persoonsgegevens.

2.2

Cliënt zal in haar voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relatie met
betrokkenen expliciet opnemen dat de Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die
noodzakelijk zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst met de betrokkene,
waaronder financieringsmaatschappijen. Daarmee is Lessor – op grond van de uitzondering
als genoemd in artikel 14 lid 5 sub a) AVG vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in artikel
14 lid 1 t/m 4 AVG om de betrokkenen te informeren.

2.3

Cliënt zal met betrekking tot de Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 lid 4 feitelijk
uitvoering geven aan de verplichtingen die op Partijen rusten op grond van art. 16 tot en met
20 AVG, waaronder, maar niet beperkt tot, het rectificeren of wissen van Persoonsgegevens,
het beperken van het verwerken van Persoonsgegevens, het mededelen van een
rectificatie/wissing/beperking van Persoonsgegevens aan eventuele derde partijen die de
Persoonsgegevens ontvangen, en het overdragen van Persoonsgegevens.

2.4

Cliënt zal met betrekking tot de Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 lid 4 feitelijk
uitvoering geven aan de verplichtingen die op Partijen rusten op grond van art. 21 AVG,
waaronder, maar niet beperkt tot, het in behandeling nemen van door Betrokkenen
ingediende bezwaren tegen het verwerken van hun Persoonsgegevens.

2.5

Lessor is niet aansprakelijk voor vorderingen van betrokkene(n) en/of derde partijen
voortvloeiende uit, samenhangende met en/of als gevolg van het in een voorkomend geval
niet nakomen van de verplichtingen als genoemd in lid 1 t/m 4 van dit artikel. Cliënt vrijwaart
Lessor voor zover nodig voor mogelijke vorderingen van betrokkene(n) en/of derden en/of
boetes opgelegd door derde partijen (waaronder de toezichthoudende autoriteit)
voortvloeiende uit, samenhangende met en/of als gevolg van het in een dergelijk geval niet
nakomen van deze verplichtingen.

3.

MELDING/MEDEDELING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

3.1

Cliënt zal met betrekking tot de Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 lid 4 feitelijk
uitvoering geven aan de verplichtingen die op Partijen rusten op grond van art. 33 en 34 AVG,
waaronder, maar niet beperkt tot, en uitsluitend voor zover wettelijk vereist, het tijdig
melden van een inbreuk aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en het tijdig
mededelen van de betreffende inbreuk aan de betrokkene(n).

3.2

Lessor zal volledige medewerking verlenen aan Cliënt om te voldoen aan de in lid 1 bedoelde
verplichtingen indien en voor zover de inbreuk plaats heeft gevonden binnen de organisatie
van Lessor door Cliënt hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, onder vermelding
van alle relevante details met betrekking tot de inbreuk.

3.3

Lessor is niet aansprakelijk voor vorderingen van betrokkene(n) en/of derdepartijen
voortvloeiende uit, samenhangende met en/of als gevolg van het in een dergelijk geval niet
nakomen van de verplichtingen als genoemd in lid 1 van dit artikel. Cliënt vrijwaart Lessor
voor zover nodig voor mogelijke vorderingen van betrokkene(n) en/of derden en/of boetes

opgelegd door derde partijen (waaronder de toezichthoudende autoriteit) voortvloeiende
uit, samenhangende met en/of als gevolg van het in een voorkomend geval niet nakomen
van deze verplichtingen.
4.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1

Partijen treffen, conform art. 32 AVG, zelfstandig passende technische en organisatorische
maatregelen om een op de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

5.

OVERIGE BEPALINGEN

5.1

Cliënt voorziet Lessor op verzoek van de noodzakelijke informatie waardoor Lessor een
oordeel kan vormen over de naleving door Cliënt van deze Voorwaarden.

5.2

De aansprakelijkheid van Partijen voor eventuele schade op grond van art. 82 lid 4 AVG doet
geen afbreuk aan het recht van Lessor nakoming te vorderen van de hiervoor genoemde
verplichtingen van Cliënt tot vrijwaring dan wel het recht van Lessor anderszins regres te
nemen c.q. de te betalen schadevergoeding te verhalen op Cliënt.

5.3

Lessor is bevoegd deze Voorwaarden aan te passen en geschikt te maken voor eventuele
nieuwe privacywetgeving, Nationaal en/of Europees, in welk geval de nieuwe bepalingen
reeds nu voor alsdan door Cliënt worden aanvaard.

5.4

Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, dan
zullen de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

