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Wet Bescherming Persoonsgegevens
Flamingo Sailing Holidays b.v. en Flamingo Yachtcharter
handelende onder naam ZeilenKroatie.nl
Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet
bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen
voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor Flamingo Sailing
Holidays b.v. en Flamingo Yachtcharter. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen,
moet elke organisatie stappen ondernemen. Hieronder treft u ons reglement aan volgens
welke normen wij in overeenstemming met de AVG werken.
1. DEFINITIES
In deze Voorwaarden voor Gegevensverwerking geldt dat:
“Persoonlijke Gegevens van de Klant” verwijst naar persoonlijke gegevens in de
contracten, overeenkomsten, bestanden, mappen en databases van FSH/FYC;
“Contactpersoon” verwijst naar de persoon die van tijd tot tijd zal optreden als
primaire contactpersoon met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst/
werkzaamheden;
“Voorwaarden voor Gegevensverwerking” verwijst naar de voorwaarden
uiteengezet in deze privacy voorwaarden;
“Wetgeving inzake Gegevensbescherming” verwijst, indien van toepassing, naar: (a)
de AVG (vanaf 25 mei 2018); en/of (b) de Wetgeving inzake Gegevensbescherming
die van toepassing is in het rechtsgebied van FSH/FYC, in elk geval zoals van tijd tot
tijd mogelijk gewijzigd of aangevuld;
“AVG” verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;
“Diensten” verwijst naar de werkzaamheden die ‘FSH/FYC’ uitvoert in de breedste
zin van het woord.
“Subverwerkers” verwijst naar derden die op grond van deze Voorwaarden voor
Gegevensverwerking bevoegd zijn om Persoonlijke Gegevens van de Huurder/ Klant
te verwerken ter levering van onderdelen van de Diensten en de hiermee verband
houdende ondersteuning.
De termen, “gegevenssubject”, “persoonlijke gegevens”, “verwerking”, “verwerker”
en “toezichthoudende autoriteit” zoals gebruikt in deze Voorwaarden voor
Gegevensverwerking hebben de betekenis die wordt aangegeven in de AVG.

1. INGANGSDATUM EN DUUR
Deze Voorwaarden voor Gegevensverwerking worden van kracht op 25 mei 2018 (de
“Ingangsdatum”) en tot die datum blijven alle bestaande bepalingen in de
Overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming en privacy van kracht
tussen de partijen. Op de Ingangsdatum vervangen de bepalingen van deze
Voorwaarden voor Gegevensverwerking de eerder bestaande bepalingen van de
Overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming en privacy (zonder verdere
actie van de kant van de partijen).
2. AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING
2.1
De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat FSH/FYC geen controle over of
invloed heeft op de inhoud van de Persoonlijke Gegevens van Client, die onder meer
persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de
AVG) met betrekking tot de Client of zijn eigen klanten, leveranciers, werknemers,
ander personeel of andere gegevenssubjecten in de zin van de AVG kunnen
betreffen).
2.2

De levering van de Diensten omvat het verzamelen, vastleggen, organiseren,
structureren, contacten leggen met Client al dan niet in geval van calamiteiten, het
coördineren van, betalingen, leefregels of andere belanghebbende zaken die het
gehuurde en/of overeenkomsten aangaan.
2.3
FSH/FYC verwerkt de persoonlijke gegevens van de client alleen in overeenstemming
met de instructies van de Client. De Client instrueert FSH/FYC om de Persoonlijke
Gegevens te verwerken, en FSH/FYC zal alleen verwerken, ter levering van de
Diensten, in overeenstemming met de Overeenkomst en anderszins op instructie van
de Contactpersoon of een derde die door de client schriftelijk (daaronder begrepen
per e-mail) is bevestigd als zijnde bevoegd om dergelijke instructies te geven (een
“Gevolmachtigde agent”) en voor FSH/FYC zal de klant onmiddellijk op de hoogte
brengen als een instructie naar zijn mening inbreuk maakt op de wetgeving inzake
gegevensbescherming. FSH/FYC zal de client onmiddellijk op de hoogte brengen als
volgens haar een instructie in strijd is met de wetgeving inzake
gegevensbescherming. De client blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor
instructies gegeven door zijn contactpersonen of Gevolmachtigde agent.
3. PERSONEEL VAN Flamingo Sailing Holidays b.v en / of Flamingo Yachtcharter
3.1
FSH/FYC zal aan alle personeelsleden aan wie toegang tot de Persoonlijke Gegevens
van de client wordt verleend passende contractuele verplichtingen inzake
vertrouwelijkheid opleggen.

3.2
FSH/FYC zal toegangscontroles en toegangsbeleid implementeren en handhaven om
personeel van FSH/FYC dat Persoonlijke Gegevens van de Klant verwerkt, te
beperken tot die personeelsleden van FSH/FYC die Persoonlijke Gegevens van de
client moeten verwerken om de diensten aan de client te leveren.
4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
4.1
FSH/FYC heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen en zal deze handhaven ter voorkoming van onbevoegde toegang tot de
Persoonlijke Gegevens van de Client, onbevoegde of onwettige wijziging,
openbaarmaking, vernietiging of onwettige verwerking van de Persoonlijke gegevens.
5. OPSLAG EN OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
5.1
FSH/FYC zal de Persoonlijke Gegevens van de client opslaan dan wel overdragen op
de beveiligde NAS/ server dan wel in het archief dat valt onder de AVG.
6. SUBVERWERKING
6.1
De Client geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de inschakeling van een aan
FSH/FYC gelieerde partij als subverwerker.
6.2
De Client autoriseert eveneens in algemene zin het gebruik van externe
subverwerkers door FSH/FYC. op voorwaarde dat:
a. FSH/FYC de verwerking van de Persoonlijke Gegevens van de Klant door de
subverwerker zal beperken tot de verwerking die nodig is om de Diensten te
leveren of te onderhouden;
b. FSH/FYC dergelijke subverwerkers opleggen dat zij een vergelijkbaar niveau
van naleving van gegevensbescherming en informatiebeveiliging moeten
garanderen als wat hierin is bepaald, voor zover van toepassing op de
verwerkingsactiviteiten die door de subverwerker worden geleverd.
6.3
FSH/FYC houdt een actueel overzicht bij van alle subverwerkers die betrokken zijn bij
de Diensten. FSH/FYC verstrekt dit overzicht aan de Klant op diens schriftelijke
verzoek.
6.4
FSH/FYC zal aan alle subverwerkers aan wie toegang tot de Persoonlijke Gegevens
van de Klant wordt verleend passende contractuele verplichtingen inzake
vertrouwelijkheid opleggen.

7. HULP BIJ VERZOEKEN VAN GEGEVENSSUBJECTEN
7.1
De Client erkent en gaat ermee akkoord dat hij ervoor verantwoordelijk is om aan
alle verzoeken van gegevenssubjecten uit hoofde van Wetgeving inzake
Gegevensbescherming te voldoen.
7.2
FSH/FYC gaat ermee akkoord om de client redelijke hulp te bieden zonder onnodige
vertraging, rekening houdend met de aard en de functionaliteit van de Diensten, bij
het nakomen van de verplichtingen van de Client of zijn deelnemers met betrekking
tot rectificatie, uitwissing, beperking, vlokkering of verwijdering van.
8. HET AANTONEN VAN NALEVING
8.1
FSH/FYC kan onafhankelijke externe auditors inzetten om periodiek de
beveiligingsmaatregelen voor de Diensten door te lichten.
8.2
De Klant heeft het recht om de naleving door FSH/FYC van deze Voorwaarden voor
Gegevensverwerking te controleren door opvragen van de AVG voorwaarden van
FSH/FYC en of de schriftelijke vraag over welke gegevens van diens persoon staan
geregistreerd in het systeem dan wel archief van FSH/FYC.
8.3
FSH/FYC is geenszins verplicht om bedrijfsgeheimen of commercieel gevoelige
gegevens, gegevens van andere clienten of gegevens waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat deze de veiligheid of integriteit van zijn systemen in gevaar
kan brengen, openbaar te maken.

9. GEGEVENSINBREUK
9.1
Als FSH/FYC kennis krijgt van een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de
persoonlijke gegevens van de klant, die resulteert in accidentele of onwettige
vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang tot
persoonlijke gegevens van de client, zal FSH/FYC de client hiervan onverwijld in
kennis stellen en voldoende informatie verstrekken om de client in staat te stellen de
inbreuk en zijn verplichtingen met betrekking tot het inlichten van toezichthoudende
autoriteiten of gegevenssubjecten krachtens de Wetgeving inzake
Gegevensbescherming te beoordelen. Een dergelijke kennisgeving zal worden
verstrekt aan de Contactpersoon. Voor alle duidelijkheid, FSH/FYC is niet verplicht
om de client in kennis te stellen van mislukte pogingen of activiteiten die de
veiligheid van de Persoonlijke Gegevens van de client niet in gevaar brengen,
waaronder server-aanvallen en andere netwerkaanvallen op firewalls of
netwerksystemen.
9.2
De client is volledig verantwoordelijk voor het naleven van de wetten voor het
melden van incidenten die krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming op
de client van toepassing zijn. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de partijen
samenwerken en alle redelijke hulp bieden met betrekking tot het voldoen aan de
meldingsverplichtingen jegens derden krachtens de Wetgeving inzake
Gegevensbescherming.
10. VERWIJDERING VAN GEGEVENS VAN DE KLANT
De client draagt FSH/FYC en eventuele sub verwerkers hierbij op om, binnen de
wettelijke termijn na de datum van beëindiging van de Overeenkomst, alle
Persoonlijke Gegevens van de Klant te verwijderen en op verzoek schriftelijk
(daaronder begrepen per e-mail) aan de Klant te bevestigen dat dit is uitgevoerd.
Wettelijke bewaarplicht krijgt voorrang boven deze voorgaande vernietigings termijn.
Behoudens zoals hierin uiteengezet, blijven alle andere voorwaarden van de
Overeenkomst van kracht.

