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1. INLEIDING    

De (sub)verwerker Reto Internetburo, hierna Reto zal de volgende persoonsgegevens gaan 

verwerken volgens de Verwerkersovereenkomst van Reto in opdracht van 

___________________________________ (uw organisatie), hierna te noemen Opdrachtgever. 

2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS  

De Verwerkersovereenkomst¹ van Reto omvat alle soorten persoonsgegevens die Reto voor onze 
organisatie verwerkt (aanvinken wat van toepassing is). 

 Ja (u kunt door naar stap 3) 
 Nee, aanvullend verwerkt Reto de volgende persoonsgegevens met de daarbij horende categorie: 

SOORT PERSOONSGEGEVEN² CATEGORIE³ 
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3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG) 

Als organisatie hebben wij als Opdrachtgever de volgende functionaris voor gegevensbescherming 
(indien van toepassing, geeft u geen functionaris op dan houden wij de ondertekenaar van de 
offerte- en overeenkomst aan als functionaris): 

 

_________________ _________________   _________________ _________________ 
Organisatie  Naam functionaris   Telefoonnummer E-mailadres 
(indien afwijkend) 

 

4. TOT SLOT 

Opdrachtgever staat ervoor in dat de hierboven omschreven persoonsgegevens en categorieën 
betrokkenen volledig en correct zijn en blijven, en vrijwaart Reto voor enige gebreken en aanspraken 
die resulteren uit een incorrecte weergave door de Opdrachtgever zoals ook genoemd in de 
‘Verwerkersovereenkomst deel 2, Standaardclausules voor verwerkingen’⁴. 

Door ondertekening geeft de Opdrachtgever aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden⁵ en 
de Verwerkersovereenkomst van Reto en deze gelezen te hebben.  

Aldus overeengekomen en getekend, 

 
Opdrachtgever      (Sub)verwerker 

 

______________________________    ______________________________ 
Datum        Datum 

 

______________________________    Reto Internetburo 
Organisatie        

 

______________________________    R. de Hiep      
Naam    

 

______________________________    ______________________________ 
Handtekening       Handtekening 
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Toelichting 
1. Verwerkersovereenkomst zoals bijgevoegd. 

 
2. Voorbeelden van soorten persoonsgegevens anders dan vermeld in de 

Verwerkersovereenkomst: 
- aansluit- en registratienummers; 
- risicoprofiel; 
- vaardigheden en opleidingen. 

 
- Bijzondere persoonsgegevens zijn: 

o sofinummer; 
o godsdienst of levensovertuiging; 
o ras; 
o politieke voorkeur; 
o gezondheid; 
o lidmaatschap van een vakbond; 
o strafrechtelijk verleden. 

 
3. Voorbeelden van categorieën van betrokkene: 

- personeelsleden; 
- klanten; 
- leveranciers; 
- patiënten. 

 
4. Onze Verwerkersovereenkomst bestaat uit twee delen, te weten: 

- Deel 1. Data Pro Statement 
- Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen 

 
5. Wij maken gebruik van Nederland ICT Voorwaarden zoals bijgevoegd. 

Bijlages 
Bij dit document horen de volgende bijlages: 

• Algemene Voorwaarden (Reto - Algemene Voorwaarden.pdf) 
https://www.reto.nl/algemene-voorwaarden  

• Verwerkersovereenkomst (Reto - Verwerkersovereenkomst.pdf) 
https://www.reto.nl/verwerkersovereenkomst  

• Datalekprotocol binnen Reto (Reto - Datalekprotocol binnen Reto.pdf) 
https://www.reto.nl/datalekprotocol  

De meest actuele versies zijn altijd in te zien en te downloaden via onze website.  

https://www.reto.nl/algemene-voorwaarden
https://www.reto.nl/verwerkersovereenkomst
https://www.reto.nl/datalekprotocol
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