
 

 Orange Cyberdefense Belgium NV – Stokerijstraat 35 – 2110 Wijnegem (Belgium) 

OVEREENKOMST INZAKE GEGEVENSVERWERKING 
 
DEZE GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST (deze "DPA") is gesloten op de datum van ondertekening van 
de Opdracht (de "Ingangsdatum") tussen: 
 
(1)  de in de Order genoemde onderneming (de "Beheerder"); 

 en 
(2) Orange Cyberdefense Belgium N.V. (ondernemingsnummer: BE0479.419.926), waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is in de Stokerijstraat 35, 2110 Wijnegem (België) (de "Verwerker"). 
 
In dit DPA worden de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker gezamenlijk aangeduid als de 'Partijen', en 
elk afzonderlijk als een 'Partij'. 

 

1 ACHTERGROND 
 
1.1 De Partijen zijn een overeenkomst aangegaan (de 'Hoofdovereenkomst'). Binnen het toepassingsgebied van 

de Hoofdovereenkomst verwerkt de Verwerker als gegevensverwerker persoonsgegevens waarvoor de 
Verwerkingsverantwoordelijke een gegevensverantwoordelijke is krachtens de 
Gegevensbeschermingswetgeving, zoals gedefinieerd in 2.1 hieronder (de 'Verwerking'). 

 
1.2 Overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving moet een schriftelijke overeenkomst worden gesloten 

tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een gegevensverwerker, en de Partijen hebben derhalve dit DPA 
gesloten. Het doel van dit DPA is vast te leggen dat de Partijen wensen te verzekeren dat de Verwerking wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving, de instructies van de 
Verwerkingsverantwoordelijke en hetgeen anderszins tussen de Partijen is overeengekomen. 

 
1.3 In geval van (maar slechts beperkt tot) tegenstrijdigheden hebben de bepalingen in dit DPA met betrekking 

tot de verwerking en behandeling van persoonsgegevens en de daarmee samenhangende aansprakelijkheid 
voorrang op tegenstrijdige bepalingen in de Hoofdovereenkomst met betrekking tot de verwerking en 
behandeling van persoonsgegevens. 

 
1.4.  Dit DPA vervangt en krijgt voorrang op alle eventuele eerdere gegevensverwerkingsovereenkomsten die in 

het kader van de Hoofdovereenkomst tussen de Partijen zijn gesloten, en van alle bestaande 
gegevensbeschermingsbepalingen van de Hoofdovereenkomst. 

 
2  DEFINITIES EN TOEPASSELIJKE WETGEVING 
 
2.1  De 'Gegevensbeschermingswetgeving' betekent alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de 

verwerking van persoonsgegevens of die deze verwerking regelt, met inbegrip van alle toepasselijke nationale 
wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wet- en 
regelgeving ter uitvoering van de EU-Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG) en de EU Algemene 
Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (de 'GDPR'), en alle wijzigingen van of vervangingen 
van dergelijke wet- en regelgeving. 

 
2.2 Termen die in dit DPA worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de 

Gegevensbeschermingswetgeving, tenzij anders vermeld in dit DPA. 
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2.3  Met 'EER' wordt de Europese Economische Ruimte bedoeld. 
 
2.4  Met 'EU' wordt de Europese Unie bedoeld. 
 
3 VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
 
3.1  Met betrekking tot de betrokkenen is de Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de naleving 

van de Gegevensbeschermingswetgeving bij de Verwerking.   
 
3.2  De Verwerkingsverantwoordelijke staat er jegens de Verwerker voor in dat de door de Hoofdovereenkomst 

beoogde Verwerking plaatsvindt of zal plaatsvinden in overeenstemming met het doel waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verzameld. 

 
3.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke ervoor te zorgen dat de Verwerker te 

allen tijde naar behoren op de hoogte is van de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke met 
betrekking tot de Verwerking (waarvan de huidige versie is opgenomen in Bijlage A bij dit DPA), alsmede 
van andere aanvullende schriftelijke instructies die van tijd tot tijd door de Verwerkingsverantwoordelijke 
aan de Verwerker kunnen worden verstrekt met betrekking tot de Verwerking. Indien de 
Verwerkingsverantwoordelijke aanvullende instructies geeft die afwijken van de instructies die in het kader 
van dit DPA en de Hoofdovereenkomst zijn gegeven, en indien die aanvullende instructies vereisen dat de 
Verwerker meer maatregelen en/of acties onderneemt dan die waarin de Gegevensbeschermingswetgeving of 
de aanbevelingen van de relevante toezichthoudende autoriteit voorzien, overweegt de Verwerker, maar is 
hij niet verplicht, dergelijke instructies te aanvaarden. Indien dergelijke aanvullende instructies zouden 
inhouden dat de omvang van de diensten uit hoofde van de Hoofdovereenkomst wezenlijk wordt gewijzigd, 
moet de zaak worden behandeld in overeenstemming met de wijzigingsverzoekregels in de 
Hoofdovereenkomst, of, indien de Hoofdovereenkomst geen dergelijke wijzigingsverzoekregels bevat, 
schriftelijk worden overeengekomen tussen de Partijen; en totdat een dergelijke schriftelijke overeenkomst is 
gesloten, blijft de omvang van de diensten uit hoofde van de Hoofdovereenkomst ongewijzigd. 

 
3.4 Alle instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking moeten schriftelijk 

worden verstrekt. 
 
4 VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKER 
 
4.1 De Verwerking wordt gedetailleerd beschreven in Bijlage A. De Verwerker verbindt zich ertoe alleen 

persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de 
Hoofdovereenkomst, dit DPA of volgens de specifieke en gedocumenteerde instructies die door de 
Verwerkingsverantwoordelijke in Bijlage A zijn verstrekt en in verband met de sluiting van de 
Hoofdovereenkomst, die door de Verwerker zijn goedgekeurd. De Verwerker kan ook persoonsgegevens 
verwerken in verband met de verlening van aanvullende diensten die van tijd tot tijd door de 
Verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden besteld en aan de Hoofdovereenkomst kunnen worden 
toegevoegd. 

 
 
4.2 Na ontvangst van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de 

Verwerking, zoals bepaald in Bijlage A of in aanvullende schriftelijke instructies, moet de Verwerker binnen 
een redelijke termijn passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Verwerking overeenkomstig 
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de instructies wordt uitgevoerd. De Verwerker is niet verantwoordelijk voor eventuele dubbelzinnigheden in 
dergelijke instructies en is niet verplicht om handelingen te verrichten die verder gaan dan wat uitdrukkelijk 
door de Verwerkingsverantwoordelijke is gevraagd. 

 
4.3 De Verwerker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag 

van de Verwerker en die toegang heeft tot persoonsgegevens, op de hoogte is van de inhoud van dit DPA en 
de Verwerking alleen uitvoert in overeenstemming met dit DPA en de gedocumenteerde instructies van de 
Verwerkingsverantwoordelijke. 

 
4.4 De Verwerker stemt er in redelijke mate mee in om de Verwerkingsverantwoordelijke bij te staan met 

passende technische en organisatorische maatregelen voor de nakoming van de verplichting van de 
Verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen betreffende toegang tot en 
rectificatie of wissing van persoonsgegevens. 

 
4.5 De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld in kennis nadat hij kennis heeft gekregen 

van een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens zijn betrokken die in het kader 
van de Hoofdovereenkomst zijn verstrekt. De Verwerker staat de Verwerkingsverantwoordelijke in de mate 
van het redelijke bij door informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichting 
van de Verwerkingsverantwoordelijke om de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen van 
een inbreuk op persoonsgegevens en, in voorkomend geval, van de verplichting van de 
Verwerkingsverantwoordelijke om de getroffen betrokkenen van de inbreuk op persoonsgegevens in kennis 
te stellen. 

 
4.6 De Verwerker staat de Verwerkingsverantwoordelijke in de mate van het redelijke bij: (i) in verband met alle 

door de Verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerde effectbeoordelingen met betrekking tot 
gegevensbescherming en voorafgaande raadplegingen; en (ii) bij elk onderzoek dat door de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit wordt uitgevoerd met betrekking tot een inbreuk op persoonsgegevens waarbij 
persoonsgegevens betrokken zijn die binnen de werkingssfeer van de Hoofdovereenkomst zijn verstrekt. 

 
4.7 De Verwerker heeft recht op een redelijke vergoeding van de Verwerkingsverantwoordelijke voor alle extra 

kosten en uitgaven in verband met maatregelen die zijn genomen of diensten die zijn verricht in verband met 
de in de punten 4.4 tot en met 4.6 vermelde verplichtingen. 

 
5 DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
5.1 Doorgifte buiten de EER  
 
5.1.1 De Verwerker mag geen persoonsgegevens buiten de EER doorgeven zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. 
 
5.1.2 Indien doorgifte buiten de EER is toegestaan op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving, en op 

voorwaarde dat: (i) bepaalde relevante maatregelen zijn genomen met het oog op de handhaving van een 
toereikend beveiligingsniveau, en (ii) de Verwerker het bewijs levert dat dergelijke relevante maatregelen zijn 
genomen in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving en vóór de voorgestelde doorgifte, 
mag de Verwerkingsverantwoordelijke niet weigeren dat een dergelijke doorgifte wordt verricht. 

 
5.2 Doorgifte aan derden 
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5.2.1 De Verwerker mag geen persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke, die kan worden opgenomen in de tussen de Partijen 
gesloten Hoofdovereenkomst, tenzij een dergelijke doorgifte verplicht is op grond van de toepasselijke 
wetgeving of op grond van een rechterlijke uitspraak of een officieel bevel. Niettegenstaande het 
bovenstaande heeft de Verwerker altijd het recht om persoonsgegevens door te geven aan Subverwerkers in 
overeenstemming met punt 6.1 hieronder. 

 
5.2.2 Indien een rechtbank en/of overheidsinstantie verlangt dat de Verwerker persoonsgegevens bekendmaakt, of 

dat de Verwerker andere maatregelen neemt in verband met de Verwerking, heeft de Verwerker recht op een 
redelijke vergoeding van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de extra kosten en uitgaven die hij in 
verband met dergelijke maatregelen maakt. De Verwerker heeft ook recht op een redelijke vergoeding van de 
Verwerkingsverantwoordelijke in verband met elke vereiste bekendmaking van persoonsgegevens aan 
derden, en voor alle maatregelen die in verband met die bekendmaking zijn genomen. 

 
6 INSCHAKELING VAN SUBVERWERKERS 
 
6.1 Door de ondertekening van dit DPA geeft de Verwerkingsverantwoordelijke zijn goedkeuring aan en erkent 

hij dat de Verwerker een of meer onderaannemers kan inschakelen voor het uitvoeren van de Verwerking 
(elk een 'Subverwerker'). Elke overdracht van persoonsgegevens aan een Subverwerker gebeurt op risico van 
de Verwerker en brengt geen wijziging in de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de Verwerker en 
de Verwerkingsverantwoordelijke met zich mee. 

 
6.2 Bij het inschakelen van een Subverwerker voor het uitvoeren van de Verwerking, verbindt de Verwerker zich 

ertoe met de Subverwerker een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de Verwerkingsactiviteiten, op 
grond waarvan de Subverwerker gebonden zal zijn aan in wezen dezelfde verplichtingen als de Verwerker op 
grond van dit DPA. De Verwerker verbindt zich ertoe de Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk in kennis 
te stellen alvorens een beroep te doen op een Subverwerker, met uitzondering van elk van de in Bijlage B bij 
dit DPA genoemde Subverwerkers, waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke erkent door de Verwerker in 
kennis te zijn gesteld. 

 
 
7 TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 
 
7.1 De Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de 

Gegevensbeschermingswetgeving om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, met 
inbegrip van risico's in verband met ongeoorloofde toegang, vernietiging en wijziging van persoonsgegevens. 
De Verwerker bepaalt hoe dergelijke maatregelen moeten worden geïmplementeerd om een passend 
beveiligingsniveau te bereiken. 

 
7.2 Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker schriftelijk meedeelt dat nieuwe 

beveiligingsmaatregelen vereist zijn of dat bestaande beveiligingsmaatregelen moeten worden gewijzigd om 
te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake een passend beveiligingsniveau, of om te voldoen aan een 
rechterlijke uitspraak of een officieel bevel, bespreken de Partijen te goeder trouw de uitvoering van dergelijke 
nieuwe maatregelen of wijzigingen aan bestaande maatregelen. Voor de toepassing van uitgebreide of 
aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten de Partijen eerst schriftelijk overeenstemming hebben bereikt 
over die toepassing. De Verwerker heeft recht op een redelijke vergoeding door de 
Verwerkingsverantwoordelijke van de extra kosten en uitgaven die hij in verband met dergelijke uitgebreide 
of aanvullende beveiligingsmaatregelen maakt. 
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8 VERTROUWELIJKHEID 
 
8.1 De Verwerker verbindt zich ertoe geen informatie die de Verwerker in zijn hoedanigheid van 

gegevensverwerker van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft ontvangen, of andere informatie die de 
Verwerker in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker krachtens dit DPA verwerkt, aan derden bekend te 
maken. 

 
8.2 De Verwerker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle personen die onder zijn gezag handelen, zich ertoe 

hebben verbonden de geheimhoudingsverplichtingen overeenkomstig dit punt 8 na te leven. Deze 
geheimhoudingsplicht geldt echter niet voor informatie die: 
(a) algemeen bekend is of algemeen bekend wordt, anders dan als gevolg van een inbreuk op dit DPA; 
(b) in het bezit was van de Verwerker voordat ze uit hoofde van dit DPA aan de Verwerker werd verstrekt; 
(c) de Verwerker ontvangt van een derde partij buiten het toepassingsgebied van dit DPA; of 
(d) de Verwerker verplicht moet onthullen op grond van de wet of een rechterlijke beslissing. 

 
8.3 De Verwerkingsverantwoordelijke mag geen informatie bekendmaken die de Verwerkingsverantwoordelijke 

van de Verwerker heeft ontvangen met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen en 
procedures die door de Verwerker zijn genomen en worden toegepast, noch enige andere dergelijke 
informatie waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke kennis krijgt met betrekking tot dit DPA. 

 
9 AUDITS 
 
9.1 Na betekening van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen en op kosten van de 

Verwerkingsverantwoordelijke, heeft de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de 
Verwerkingsverantwoordelijke gemandateerde externe auditor (de 'Auditor') het recht de Verwerking te 
controleren, met inbegrip van het uitvoeren van inspecties, met als doel de naleving van dit DPA te verifiëren. 

 
9.2 Bij de aanwijzing van de Auditor moet de Verwerkingsverantwoordelijke elk belangenconflict met betrekking 

tot elke zakelijke relatie tussen de Verwerker en de beoogde Auditor in overweging nemen. Met betrekking 
tot dergelijke potentiële conflictueuze aspecten moet de Auditor worden goedgekeurd door de Verwerker; de 
goedkeuring van de Verwerker mag echter niet op onredelijke gronden worden geweigerd. 

 
9.3 De Verwerker verbindt zich ertoe de Verwerkingsverantwoordelijke of de Auditor de relevante informatie 

ter beschikking te stellen die nodig is om aan te tonen dat de Verwerker zijn verplichtingen uit hoofde van 
dit DPA nakomt, alsook om de door de Verwerkingsverantwoordelijke of de Auditor verrichte controles toe 
te staan en eraan mee te werken. De Verwerkingsverantwoordelijke moet de Verwerker ten minste twee (2) 
weken vóór de voorgestelde begindatum van de audit een gedetailleerd auditplan voorleggen, waarin de 
voorgestelde omvang, duur en begindatum van de audit worden beschreven. Audits en inspecties worden 
uitgevoerd op werkdagen tijdens de normale kantooruren. De Partijen komen voorts overeen dat de resultaten 
van de audits en alle verstrekte informatie zullen worden beschouwd en behandeld als vertrouwelijke 
informatie van de Verwerker en door de Verwerkingsverantwoordelijke niet aan enige andere partij bekend 
zullen worden gemaakt, tenzij de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving anders voorschrijft. 

 
9.4 De Verwerker kan de Verwerkingsverantwoordelijke beperkte toegang verlenen tot de gebouwen van de 

Verwerker waar de Verwerker de Verwerking uitvoert. Bij het uitvoeren van inspecties ter plaatse moet de 
Auditor zich houden aan de redelijke werkvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en -normen van de 
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Verwerker, en de audit moet op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de normale bedrijfsactiviteiten van de 
Verwerker niet worden onderbroken. De Auditor krijgt geen toegang tot vertrouwelijke informatie van 
andere klanten van de Verwerker of tot andere persoonsgegevens die niet binnen de werkingssfeer van dit 
DPA worden verwerkt. De Partijen komen overeen dat, indien de Auditor toegang moet worden verleend tot 
de ruimten in de gebouwen van de Verwerker waar de feitelijke persoonsgegevens zijn opgeslagen of 
toegankelijk zijn, het personeel of de vertegenwoordigers van de Auditor altijd vergezeld zullen worden door 
een of meer personeelsleden van de Verwerker. 

 
 
10 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 
10.1 Tussen de Partijen is elke Partij als enige aansprakelijk voor elke administratieve boete die haar door een 

toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 83 van de GDPR wordt 
opgelegd ten gevolge van een eigen inbreuk van die Partij op de Gegevensbeschermingswetgeving.  

 
10.2 De bepalingen van artikel 82 van de GDPR regelen de respectieve aansprakelijkheid van de 

Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker met betrekking tot schade die het gevolg is van een inbreuk 
door hen op de Gegevensbeschermingswetgeving en deze Gegevensverwerkingsovereenkomst. 

 
11 DUUR EN BEËINDIGING 
 
11.1 Dit DPA treedt in werking op de Datum van inwerkingtreding en blijft van kracht zolang de Verwerking in 

het kader van de Hoofdovereenkomst voortduurt. 
 
11.2 Tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker uitdrukkelijk opdracht geeft de verwerkte 

persoonsgegevens terug te geven en tenzij de EU-wetgeving of een toepasselijke wetgeving van een EER-
lidstaat de opslag van persoonsgegevens oplegt, zal de Verwerker na beëindiging van dit DPA de volgende 
gegevens wissen: (i) alle persoonsgegevens die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke heeft 
verwerkt; en (ii) alle bestaande kopieën van dergelijke gegevens. Een verzoek om teruggave van de 
persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en uiterlijk in verband met het beëindigen of het verstrijken van 
de Hoofdovereenkomst aan de Verwerker worden verstrekt. 

 
12 KENNISGEVINGEN 
 
12.1 Kennisgevingen in het kader van dit DPA moeten schriftelijk, per post, koeriersdienst, e-mail of fax worden 

ingediend bij de in Bijlage A vermelde vertegenwoordiger of data protection officer van de respectieve Partij. 
 
13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
 
13.1 Dit DPA wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het 

rechtsgebied waarin het veilig datacenter is gevestigd. 
 
13.2 Geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit DPA, worden 

beslecht in overeenstemming met de bepalingen inzake geschillenbeslechting van de Hoofdovereenkomst. 
 

___________________ 
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Bijlagen: 
 

• Bijlage A: Instructies betreffende de verwerking van persoonsgegevens 
 

• Bijlage B: Door de Verwerkingsverantwoordelijke goedgekeurde Subverwerkers 
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BIJLAGE A 
 
INSTRUCTIES BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Naast het naleven van de bepalingen in dit DPA en de Hoofdovereenkomst, moet de Verwerker de Verwerking 
uitvoeren in overeenstemming met de onderstaande instructies: 
 

Doel: De Verwerking mag alleen worden uitgevoerd om de diensten te verlenen die 
onder de Hoofdovereenkomst vallen, d.w.z. ten behoeve van 
informatiebeveiligingsdiensten zoals het bewaken en bedienen van 
netwerkbeveiligingsapparatuur en -systemen. De persoonsgegevens mogen 
niet worden verwerkt of gebruikt voor eigen of andere doeleinden van de 
Verwerker.  

Soorten verwerking en soorten 
persoonsgegevens: 
 

De Verwerker kan van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen 
persoonsgegevens verwerken en alle vormen van verwerking toepassen die 
noodzakelijk zijn om de onder de Hoofdovereenkomst vallende diensten te 
verlenen. 

Categorieën van betrokkenen: De door de Verwerker verwerkte persoonsgegevens mogen alleen betrekking 
hebben op de personen die de informatietechnologiesystemen van de 
Verwerkingsverantwoordelijke gebruiken en er toegang toe hebben, zoals de 
klanten of de werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

Verwerkingsduur: 
 

De Verwerking mag slechts zo lang worden uitgevoerd als nodig is voor het 
verlenen van de diensten waarop de Hoofdovereenkomst betrekking heeft. 

Wissen van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens moeten door de Verwerker worden gewist zodra het 
doel van de Verwerking niet langer van toepassing is (bv. vanaf de datum 
waarop de Hoofdovereenkomst afloopt of wordt beëindigd), of zoals 
anderszins kan worden bepaald in de Hoofdovereenkomst.  
Bovendien kunnen persoonsgegevens van tijd tot tijd worden gewist, wanneer 
dat technisch haalbaar is en volgens de schriftelijke instructies van de 
Verwerkingsverantwoordelijke. 

Contactinformatie voor de 
vertegenwoordiger van de 
Verwerkingsverantwoordelijke: 

De persoon die de Bestelling ondertekent. 

Contactinformatie voor de 
vertegenwoordiger van de 
Verwerker: 

privacy@be.orangecyberdefense.com 
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BIJLAGE B 
 
DOOR DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE GOEDGEKEURDE SUBVERWERKERS 
 
 
Voor de toepassing van punt 6.2 van dit DPA aanvaardt en erkent de Verwerkingsverantwoordelijke dat de 
Verwerker een van de volgende entiteiten als Subverwerker kan inschakelen: 
 
 
1. Elke onderneming of andere entiteit die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk of de EER en die op het 

betreffende tijdstip Zeggenschap heeft over, onder Zeggenschap staat van, of onder gemeenschappelijke 
Zeggenschap staat met de Verwerker.  
Voor deze doeleinden heeft een entiteit 'Zeggenschap' over een andere entiteit indien zij door het bezit van 
stemrechtverlenende effecten, op grond van een overeenkomst of anderszins, de mogelijkheid heeft om 
rechtstreeks of onrechtstreeks te bepalen hoe meer dan 50% van de stemmen voor de verkiezing van de 
bestuurders van de Raad van Bestuur of het equivalente leidinggevende orgaan van de betrokken entiteit 
worden uitgebracht. 

2. Egnyte, Inc. - 1350 W. Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, VS 
3. Microsoft Corporation - One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS 
4. Salesforce.com EMEA Limited - Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen EC2N 4AY, VK 
5. Salesforce.com, Inc. - The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, VS 

 


