
PEARSON BENELUX BV  

 

en 

 

………………………… 

 

 

 

Verwerkersovereenkomst 

 
  



DATUM: ……………………………………………………..  

PARTIJEN 

(1) ………………….…………………….…………………………., geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer ……………………….... en kantoorhoudende aan (adres) 

……………………………………………………………………………………………………..... (“Klant”) 

(2) PEARSON BENELUX BV een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 33215170 en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK 

Amsterdam, Nederland("Pearson"). 

OVERWEGENDE DAT: 

A. Klant één of meer overeenkomsten heeft gesloten ("Leveringsovereenkomst")  

voor de levering van de Pearson diensten zoals weergegeven in het Schema ("Diensten"). 

B.   Vanaf de datum van dit Addendum, zal dit Addendum alle bepalingen toeziend op  

gegevensbescherming of gegevensverwerking in elke leveringsovereenkomst vervangen 

en wordt dit Addendum opgenomen in iedere Leveringsovereenkomst. 

 KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

1  

“Auditrapport” betekent een rapport dat is gecertificeerd door de Chief Information 

Security Officer van Pearson en dat de technische en beveiligingsmaatregelen identificeert 

die van toepassing zijn op de betreffende producten of services; 

"Persoonsgegevens" betekent Persoonsgegevens verwerkt door Pearson als een 

verwerker of subverwerker voor en namens de Klant;  

"Wet op de gegevensbescherming" betekent:  

(a) vóór 25 mei 2018, Richtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens; en 

(b) op en na 25 mei 2018, de AVG (zoals hieronder gedefinieerd), 

inclusief implementerende en aanvullende wetgeving; 

"AVG": Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46 / EG; 

"Beveiligingsincident" betekent een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 

onrechtmatige wijze leidt tot  de vernietiging, het verlies, de wijziging,  of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 



anderszins verwerkte Persoonsgegevens. Onder Beveiligingsincidenten valt niet enige 

onsuccesvolle pogingen of activiteiten die de beveiliging van versleutelde 

Persoonsgegevens niet in gevaar brengen;  

"verantwoordelijke voor de gegevensverwerking", “betrokkene”, 

“persoonsgegevens, “verwerker” en “verwerking” hebben allen de betekenis die wordt 

gegeven in de Wet op de Gegevensbescherming. 

2. Verwerkingsinstructies 

2.1 Met het oog op de verstrekking van Persoonsgegevens aan Pearson, stemt Pearson 

ermee in de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen en 

voorwaarden van dit Addendum.  

2.2 Onder voorbehoud van artikel 2.3, erkennen de partijen en komen zij overeen dat: (i) 

in het kader van deze wijziging en tussen hen, de Klant is, of zal worden beschouwd als de 

verantwoordelijke voor de gegevensverwerking  van Persoonsgegevens, en Pearson is of 

zal worden beschouwd als de verwerker van de Persoonsgegevens; en (ii) de Klant zal 

voldoen aan zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking onder 

de Wet op Gegevensbescherming en Pearson zal voldoen aan zijn verplichtingen als een 

verwerker in overeenstemming met dit Addendum.  

2.3 Als de Klant een verwerker is, garandeert de Klant aan Pearson dat de instructies en 

acties van de Klant met betrekking tot de Persoonsgegevens, inclusief de benoeming van 

Pearson als een andere verwerker, zijn goedgekeurd door de relevante verantwoordelijke 

voor de gegevensverwerking. 

2.4 Klant instrueert Pearson en Pearson komt overeen om de Persoonsgegevens te 

verwerken om de Diensten te leveren zoals uiteengezet in de Leveringsovereenkomst.  

3. Vertrouwelijkheid van verwerking 

Pearson zal ervoor zorgdragen dat alle personen die zij machtigt om Persoonsgegevens 

te verwerken onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht (of dit nu een contractuele 

verplichting of een wettelijke plicht is); en dat deze personen Persoonsgegevens alleen 

verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit Addendum. 

4. Rechten van de betrokkene 

4.1 Pearson zal de Klant redelijke hulp bieden om (op kosten van de Klant) de Klant in staat 

te stellen te reageren op:  

(a) elk verzoek met betrekking tot Persoonlijke Klantgegevens van een betrokkene om 

zijn rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving uit te oefenen; 

 (b) enige andere correspondentie, vraag of klacht ontvangen van een betrokkene of 

toezichthouder in verband met de verwerking van Persoonsgegevens door Pearson.    

Bij het verlenen van hulp op grond van dit artikel zal Pearson de inhoud van 

Persoonsgegevens niet inzien om informatie te identificeren die is onderworpen aan 

specifieke wettelijke vereisten. 



4.2 Indien een dergelijk verzoek, correspondentie, vraag of klacht rechtstreeks aan 

Pearson wordt gericht, zal Pearson de persoon die het verzoek doet, adviseren zijn 

verzoek bij de Klant in te dienen en is de Klant verantwoordelijk voor de reactie op een 

dergelijk verzoek. 

4.3 Pearson zal geen Persoonsgegevens openbaar maken in reactie op een verzoek om 

toegang of openbaarmaking van enige derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Klant, behalve wanneer dit wordt vereist in overeenstemming met 

toepasselijke wetgeving of zoals anderszins toegestaan op grond van dit Addendum of de 

Leveringsovereenkomst.   

5. DPIA 

Op verzoek van de Klant zal Pearson de Klant, op kosten van de Klant, redelijke hulp 

bieden om ervoor te zorgen dat de Klant (i) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

(DPIA) uitvoert en (ii) indien nodig overleg pleegt met zijn relevante toezichthouder.  

6. Kennisgeving aan toezichthouder  

Klant zal Pearson voorzien van de naam en contactgegevens van de lokale 

vertegenwoordiger en / of functionaris voor de gegevensbescherming van de Klant en 

ervoor zorgen dat dergelijke informatie nauwkeurig en actueel wordt gehouden. Op 

verzoek van de toezichthouder is Pearson gerechtigd om deze informatie aan hen te 

verstrekken. 

7. Beveiliging 

7.1 Pearson zal zorgdragen voor een informatiebeveiligingsprogramma, en deze  

onderhouden, dat redelijkerwijs passend is  voor de Persoonsgegevens, en welke het 

implementeren en handhaven van alle toepasselijke technische, veiligheids- en 

organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen 

Beveiligingsincidenten.  

7.2 Pearson zal de Klant informeren over  elk Beveiligingsincident zonder onredelijke 

vertraging.  Al dergelijke kennisgevingen moeten worden gedaan  overeenkomstig  de 

afspraken hieromtrent zoals opgenomen in dit Addendum of naar het oordeel van 

Pearson door een telefoontje of e-mail naar de vertegenwoordiger van de Klant waar 

Pearson regelmatig contact mee onderhoudt. 

7.3 Pearson zal redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van Beveiligingsincidenten 

te verhelpen of te verminderen. 

7.4 Pearson zal haar medewerking verlenen aan de  Klant en de Klant redelijke assistentie 

en informatie bieden: 

 (a) bij het onderzoeken van een Beveiligingsincident; en 

(b) met betrekking tot kennisgevingen van een Beveiligingsincident die Klant doet aan 

een toezichthouder. 

7.5 Alle kosten die samenhangen met het afhandelen van een Beveiligingsincident en het 

voldoen aan alle verplichtingen zijn voor rekening van de Klant wanneer het 



Beveiligingsincident zich voordoet als de Klant zijn verplichtingen onder dit Addendum 

niet nakomt of de geautoriseerde gebruikers van de Klant de gebruiksvoorwaarden van 

de Diensten niet naleven. 

7.6 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving inzake het 

melden van incidenten met betrekking tot Persoonsgegevens en het voldoen aan 

kennisgevingsverplichtingen jegens derden met betrekking tot Beveiligingsincidenten. 

7.7 Pearson's kennisgeving van of reactie op een Beveiligingsincident onder dit artikel zal 

niet worden opgevat als erkenning  door Pearson van enige fout of aansprakelijkheid met 

betrekking tot dat Beveiligingsincident. 

   



8. Subverwerkers 

Pearson zal geen toegang verlenen tot of openbaar maken van de Persoonsgegevens aan 

een onderaannemer of andere derde partij zonder de voorafgaande toestemming van de 

Klant. Niettegenstaande het voorgaande geeft de Klant specifiek toestemming voor de 

betrokkenheid van aan Pearson's gelieerde ondernemingen als subverwerkers. 

Bovendien geeft de Klant Pearson hierbij een algemene toestemming om derden in te 

schakelen voor het verwerken van Persoonsgegevens, op voorwaarde dat Pearson deze 

partij voorwaarden voor gegevensbescherming oplegt die overeenkomen met de 

verplichtingen onder dit Addendum. 

9. Audit 

Op verzoek van de Klant, en niet meer dan eens per jaar, zal Pearson het Auditrapport 

beschikbaar stellen aan de Klant om de Klant in staat te stellen de naleving door Pearson 

van zijn verplichtingen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens te 

verifiëren. De Klant erkent dat Pearson door het verstrekken van het Auditrapport voldoet 

aan de controlevereisten uiteengezet in artikel 28, lid 3, onder h), van de AVG.  

10. Internationale gegevensoverdrachten 

De klant gaat ermee akkoord dat Pearson het recht heeft om Persoonsgegevens  binnen 

de Europese Economische Ruimte door te geven  en te verwerken. Klant stemt ook in met 

de doorgifte en / of verwerking van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische 

Ruimte op voorwaarde dat de doorgifte t in overeenstemming is met een van de 

toegestane mechanismen die worden voorgeschreven door de Wet op de 

gegevensbescherming. 

11. Beëindiging 

De Klant instrueert Pearson om de Persoonsgegevens te bewaren gedurende een 

redelijke periode na beëindiging of afloop van de Leveringsovereenkomst om eventuele 

latere controles of gegevensherstel die door de Klant kunnen worden vereist te 

ondersteunen. Daarna zal Pearson Persoonsgegevens vernietigen die in zijn bezit of 

beheer zijn. Deze verplichting (om gegevens te vernietigen) is niet van toepassing voor 

zover Pearson vereist is op grond van haar interne beleid of door enige Europese of 

andere toepasselijke wetgeving van de Europese Unie (of een andere lidstaat van de 

Europese Unie) of door enige contractuele verbintenissen na beëindiging van de 

Leveringsovereenkomst om enkele of alle Persoonsgegevens te bewaren. De bepalingen 

van dit Addendum blijven van toepassing op Persoonsgegevens die door Pearson worden 

bewaard, niettegenstaande beëindiging of afloop van de Leveringsovereenkomst. 

12. Gebruik van niet-geïdentificeerde gegevens 

Klant gaat ermee akkoord dat Pearson tijdens en na het verstrijken van de 

Leveringsovereenkomst voor benchmarking, onderwijskundig onderzoek, het 

ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten of voor andere verwante 

doeleinden gebruik kan maken van Persoonsgegevens waaruit gegevens, die direct 

herleidbaar zijn tot een persoon,  zijn verwijderd. Dergelijke niet-identificeerbare  

gegevens worden niet beschouwd als Persoonsgegevens. 

13. Effect van dit Addendum 



Met ingang van de ingangsdatum vervangt dit Addendum de bepalingen inzake 

gegevensbescherming in elke Leveringsovereenkomst en wordt deze opgenomen in elke 

Leveringsovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid  tussen de bepalingen  van dit 

Addendum en de rest van de toepasselijke Leveringsovereenkomst, gelden de bepalingen  

van dit Addendum. Onder voorbehoud van de wijzigingen in dit Addendum blijft elke 

Leveringsovereenkomst onverminderd van kracht. Voor alle duidelijkheid: als de Klant 

meer dan één Leveringsovereenkomst heeft gesloten, zal dit Addendum elk 

Leveringsovereenkomst afzonderlijk wijzigen. 

 

  



SCHEMA 

Pearson levert de volgende diensten aan de Klant waarvoor deze 

verwerkersovereenkomst van toepassing is*: 

 

❏ MyEnglishLab 

❏ TELL 

❏ MyLab 

❏ Mastering 

❏ …………………….. 

❏ …………………….. 

 * Aankruisen wat bij u van toepassing is. 

 

Getekend door en namens de Klant  

 

Handtekening: _______________________________________________  

 

Naam: _______________________________________________  

 

Functie: _______________________________________________ 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming van de Klant 

Naam:  _______________________________________________ 

 

Email:    _______________________________________________ 

 

Getekend door en namens PEARSON BENELUX BV 

  

Handtekening:  

  

Naam: Jurgen Verhaegen 

Functie: Sales en Marketing Director HE and ELT Benelux and Nordics 


