
 

 

PRIVACYVERKLARING Watervilla Excellent 
 
1.1 Watervilla Excellent kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever verwerking 

in (i) het kader van de werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen 
rustende op Watervilla Excellent, (iii) in verband met ondersteuning van dienstverlening door Watervilla 
Excellent aan Opdrachtgever, alsmede (iv) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever 
en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Watervilla 
Excellent.   

 
1.2 Verwerking van persoonsgegevens door Watervilla Excellent in het kader van de activiteiten zoals 

vermeld in artikel 8.1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van 
de bescherming van persoonsgegevens (“Toepasselijke Privacywetgeving”), waaronder meer wordt 
verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“UAVG”). Watervilla Excellent kan persoonsgegevens delen met 
derden die Watervilla Excellent inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door Watervilla 
Excellent. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover noodzakelijk in het kader van 
voornoemde activiteiten en voor zover dit in overeenstemming is met de Toepasselijke 
Privacywetgeving. Watervilla Excellent heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld (e-
mailadres vermelden indien aangesteld)  

 
1.3 Voor zover Watervilla Excellent in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt stelt 

Watervilla Excellent het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast, en treedt aldus op als 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.  

 
1.4 Op de Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Toepasselijke Privacywetgeving. 

Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de persoonsgegevens aan 
Watervilla Excellent, en neemt daarbij alle wettelijke verplichtingen die conform de Toepasselijke 
Privacywetgeving op Opdrachtgever rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokken te 
informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan Watervilla Excellent en de verwerking 
daarvan door Watervilla Excellent in het kader van de overeenkomst.  

 
1.5 Watervilla Excellent zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.  
 
1.6 Watervilla Excellent zal waar het persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever betreft, 

Opdrachtgever informeren ingeval van (i) de ontvangst van een verzoek van betrokkene strekkende tot 
uitoefening van diens rechten, (ii) de ontvangst van een klacht of vordering verband houdende met de 
verwerking van de persoonsgegevens, en van (iii) kennisname van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.  

 
1.7 Opdrachtgever zal, indien Watervilla Excellent dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle 

medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan de Toepasselijke Privacywetgeving 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot het door Opdrachtgevertijdig opvolgen van verzoeken zoals 
bedoeld in artikel 8.6 onder (i) en het informeren van betrokkenen indien Watervilla Excellent daartoe 
verplicht is ten gevolge van een inbreuk zoals bedoeld in artikel 8.6 (iii).  

 
1.8   Opdrachtgever vrijwaart Watervilla Excellent ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien 

uit of verband houden met niet-naleving van de Toepasselijke Privacywetgeving door Opdrachtgever. De 
vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Watervilla Excellent in verband 
met een zulk een aanspraak lijdt of maakt.  

 

 


