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Clausule om op te nemen in de overeenkomst
met de onderaannemer

Artikel ___ - Verwerking persoonsgegevens

De Partijen verwerken elkaars identiteits- en contactgegevens, evenals deze van hun eventuele
(sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige
contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze
overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De
rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en
reglementaire
verplichtingen
(zoals
bijvoorbeeld
de
verplichte
elektronische
aanwezigheidsregistratie, de 30bis aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere
verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante Partij.
Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID
gegevens of het Limosa-nummer verwerkt.
De Partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens eerlijk te verwerken, alleen met het
oog op de voormelde doeleinden, alsook met de grootst mogelijke discretie, en dit in
overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij
zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor
zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. In elk
geval erkennen Partijen dat de overdracht van persoonsgegevens aan de aanbestedende
overheid gerechtvaardigd is met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst en de naleving
van de wettelijke verplichtingen inzake overheidsopdrachten
De [onderaannemer] verbindt zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan zijn
(sub)onderaannemer(s).
Elke Partij heeft kennis van zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere
toelichting verwijst Farmac BV uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als
bijlage bij deze overeenkomst [en terug te vinden op zijn website, www.farmac.be. De andere
Partij bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan
te aanvaarden.
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Deze info wordt ter beschikking gesteld via www.confederatiebouw.be en is onderworpen aan de
gebruiksvoorwaarden van deze website: www.confederatiebouw.be/misc/gebruiksvoorwaarden.asp

