
GEHEIMHOUDINGSVERKLARING PERSOONSGEGEVENS 

 
INTRODUCTIE 

Deze verklaring beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de uitvoerende partij of betrokken 
persoon, werkzaam aan Saxion Hogeschool, kantoorhoudende aan de M. Harpertsz Tromplaan 30, 7513 
AB te Enschede, in deze gerepresenteerd als ‘Ontvangende partij’. Dit als ondersteuning bij de uitvoer 
van werkzaamheden voor de verwerkingen van wat valt onder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van de General Data Protection Regulation (Regulatie (EU) 
No. 2016/679) (GDPR) in het kader van het hebben van toegang tot persoonsgegevens van Saxion 
Hogeschool (Verstrekkende partij) ten behoeve van de werkzaamheden voor het doel. 

VERKLARING 

1. De Uitvoerende partij verklaart dat de persoonsgegevens in elke vorm, die direct of indirect 
toegankelijk is vanuit de Verstrekkende partij aan de Uitvoerende partij in relatie met het Doel 
strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. De Uitvoerende partij verklaart dat deze niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de Verstrekkende partij op te slaan of te delen met derde 
partijen.  

2. De Uitvoerende partij erkent dat alle toegankelijke persoonsgegeven vanuit de uitvoer onder deze 
verklaring eigendom blijven van de Verstrekkende partij. 

3. De Uitvoerende partij zal zorg dragen dat als er vastlegging is voor de uitvoer van 
werkzaamheden voor het Doel dat persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Bestanden of andere 
wijze waarin – mogelijk – persoonsgegevens staan worden niet lokaal bewaard of verstuurd via 
e-mail, maar via passende middelen, zoals SURF Filesender (gratis beschikbaar binnen Saxion). 
Hiermee neemt de Uitvoerende partij passende maatregelen. 

4. In het geval dat de Uitvoerende partij bij wet, regulatie of gerechtelijk bevel verplicht wordt om 
persoonsgegevens openbaar te maken of te delen, dan zal de Uitvoerende partij de 
Verstrekkende partij op hoogte stellen en de diensten verwijzen naar de Verstrekkende partij. 
Beide partijen overleggen welke en de wijze waarop persoonsgegevens geopenbaard worden.  

5. Bij het eerste schriftelijk verzoek van de Verstekkende partij zal de Uitvoerende partij alle 
documenten en bestanden of afgeleiden daarvan met daarin persoonsgegevens overhandigen 
aan de Verstrekkende partij en indien gevraagd ook definitief verwijderen van alle kopieën.  

Deze verklaring valt onder de Nederlandse wetgeving. Als er geschillen ontstaan, dan kan in eerste 
instantie intern worden gemeld bij de functionaris gegevensbescherming. Mocht van daaruit geen 
gewenste, passende oplossing komen, dan kan de Uitvoerende partij de zaak aanhangig maken bij het 
Gerechtshof van Gelderland, gevestigd te Arnhem, Nederland.  

Uitvoerende partij/ betrokkenen 
Datum: ___ / ___ / ______    
[Naam] [Naam] [Naam] 
[functie/rol] 
Handtekening: 

[functie/rol] 
Handtekening: 

[functie/rol] 
Handtekening: 

 


