(vrije vertaling om de betrokkenen te informeren via de website
van de intercommunale Leiedal)

Databeschermingsovereenkomst
Tussen:
Intercommunale maatschappij voor ruimtelijke ordening, economische expansie en reconversie
van het gewest Kortrijk (Leiedal), intercommunale naar Belgische en Vlaamse wetgeving, met zetel te
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk, België en ondernemingsnummer 0205.350.681, hier wettelijk
vertegenwoordigd door dhr. Wout Maddens, in zijn hoedanigheid van voorzitter en dhr. Filip
Vanhaverbeke in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, (hierna “Leiedal”);
en
De Europese Investeringsbank, met zetel te Boulevard Konrad Adenauer 98-100, 2950 Luxembourg,
hier wettelijk vertegenwoordigd door dhr. Ralf Goldmann, afdelingshoofd en dhr. Alessandro Boschi,
afdelingshoofd, (hierna “EIB”),
Leiedal en EIB worden verder vernoemd als de “Partijen”, of individueel als een “Partij”.
Aangezien:
A.

B.

EIB en Leiedal een overeenkomst met nummer ELENA-2017-129 tekenden voor de financiering
van projectontwikkelingsdiensten voor de uitvoering van het project “Speed UP Renovation
through Accompaniment (SUPRA)” in het “Elena” programma (the “Contract”), overeenkomst
waardoor Partijen persoonsgegevens met elkaar uitwisselen als onafhankelijke
verwerkingsverantwoordelijken.
Partijen wensen hun rechten en verplichtingen over het verwerken van persoonsdata vast te
leggen in deze overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijken.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1.

DEFINITIES
In deze overeenkomst betekenen de volgende termen de betekenis zoals hieronder
uiteengezet:
Overeenkomst:
De overeenkomst bedoeld in considerans A;
Datalek:
Ieder veiligheidsincident dat leidt tot toevallige of
wederrechtelijke vernietiging, verlies, verandering,
ongeoorloofde ontsluiting, of toegang tot overgemaakte,
opgeslagen of op een andere manier verwerkte
Persoonsgegevens, zoals verder beschreven in artikel 32
GDPR, en dat waarschijnlijk een negatieve impact heeft op de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen of een negatieve
impact op de bescherming van Persoonsgegevens verwerkt
door de Verwerker, zoals beschreven in artikel 33 GDPR;
Betrokkene:
De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon naar
wie de Persoonsgegevens verwijzen;
Toepasselijke wetgeving:
De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
van de Raad van 27 april 2016 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 (Algemene
Verordening gegevensbescherming); en Verordening (EU)
2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23
oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties
van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit
Page 1 of 3

Persoonsgegevens:

Verwerking:

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

3.2

3.3
3.4

4.
4.1

nr. 1247/2002/EG;
Iedere informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon zoals gedefinieerd in de
AVG, die de Verwerker verwerkt of moet verwerken gebaseerd
op de Overeenkomst;
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking
tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens,
al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals
het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

ALGEMEEN
Bij het verwerken van persoonsdata zullen de Partijen de verplichtingen in deze overeenkomst
respecteren, alsook de toepasselijke wetten en reglementeringen zoals uiteengezet in de
privacyverklaring van de respectieve Partijen.
Partijen worden als aparte verwerkingsverantwoordelijken beschouwd en iedere partij is
zelfstandig bevoegd om de middelen en het doel van de verwerking van persoonsgegevens te
bepalen, in overeenstemming met haar privacyverklaring.
Met inachtneming van de onderscheiden verantwoordelijkheden van de Partijen en de
verplichtingen tegenover elkaar, bepaalt deze overeenkomst het kader voor het delen van
persoonsgegevens tussen de Partijen en legt de te respecteren principes en procedures vast.
Partijen komen overeen dat de gedeelde Persoonsgegevens alleen zullen verwerkt worden
wanneer vereist voor de doeleinden en om aan de verplichtingen van de Overeenkomst te
voldoen, en voor de controle op de correcte uitvoering van de Overeenkomst.
Partijen garanderen dat Persoonsgegevens enkel zullen verwerkt worden wanneer gebaseerd
op één van de wettelijke gronden van artikel 6 van de AVG en artikel 5 van EU verordening
2018/1725/EU.
Wanneer Leiedal Persoonsgegevens van de Betrokkenen verwerkt om over te maken aan EIB,
dan zal Leiedal Betrokkenen op de hoogte brengen van de Privacyverklaring van EIB.
UITWISSELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor de doeleinden zoals hierboven
beschreven kan Leiedal de volgende Persoonsgegevens aan EIB overmaken:
• Naam van de klant;
• Adres van de klant;
• Investeringsbudgetten van de klant;
• Start- en einddatum van de werken verricht in het huis van de klant;
• Type van werken verricht in het huis van de klant;
• Energieverbruik vooraf en nadien voor de klant, besparing in kWh en CO2;
• Geschatte energieproductie bij de klant;
• Oppervlakte gerenoveerd bij de klant;
• Naam en salaris van zijn personeel;
• Aantal uren gepresteerd door het personeel per klantdossier;
• Type van werk verricht door het personeel.
De Betrokkenen van de tussen Partijen gedeelde Persoonsgegevens zijn:
• de werknemers van Leiedal die aan het Elena-SUPRA-project werken;
• de begunstigden van woningrenovaties.
Partijen verklaren dat hun Privacyverklaringen conform zijn met de GDPR/Verordening
2018/1725 en deze Betrokkenen.
Iedere partij zal alle nodige stappen nemen opdat de Betrokkenen alle rechten vernoemd in art.
12 tot 22 van de AVG en art. 17 tot 24 van de Verordening (EU) 2018/1725 kunnen uitoefenen,
en zullen de andere Partij alle nodige hulp verschaffen om het uitoefenen van deze rechten
mogelijk te maken.
KWALITEIT VAN DE DATA
Iedere Partij zorgt voor de correctheid van de Persoonsgegevens.
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4.2

Partijen zullen elkaar onverwijld verwittigen wanneer zij weet hebben van fouten in gedeelde
Persoonsgegevens.

5
5.1

BEVEILIGING
Iedere partij implementeert de passende technische en organisatorische maatregelen,
inbegrepen een schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma in overeenstemming met de
toepasselijke wetten en regelgeving, met het oog op:
• Het verzekeren van de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gedeelde
Persoonsgegevens;
• Het beschermen van de Persoonsgegevens tegen iedere ongeoorloofde verwerking, verlies,
gebruik, ontsluiting, verkrijging of toegang tot Persoonsgegevens.

6
6.1

BEWAARTERMIJNEN
Partijen zullen de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de uitvoering van de
Overeenkomst.
Onverminderd artikel 6.1 zullen Partijen de Persoonsgegevens bewaren volgens de wettelijke
bewaartermijnen die gelden in hun respectievelijke landen en/of sectoren.

6.2

7
7.1

GEEN VERWERKING BUITEN DE EER
Partijen zullen de gedeelde Persoonsgegevens niet verwerken buiten de Europese
Economische Ruimte, behalve indien deze verwerking conform is met de geldende wetten en
reglementeringen.

8
8.1

BEHANDELING VAN GESCHILLEN EN VORDERINGEN OVER PERSOONSGEGEVENS
Als een Betrokkene of een Gegevensbeschermingsautoriteit tegen één of beide Partijen een
geschil of een vordering opstart over de verwerking van persoonsgegevens, zullen Partijen
elkaar daarover informeren en voor zoveel als mogelijk binnen het wettelijk kader
samenwerken.

9
9.1

START, DUUR EN VOORTBESTAAN
Deze overeenkomst start op dezelfde dag als deze waarop de Overeenkomst in werking treedt.
Zij duurt tot aan de afloop van de Overeenkomst of zo lang als één van de Partijen
Persoonsgegevens verwerkt die haar zijn bezorgd door de andere Partij.
De verplichtingen in deze overeenkomst blijven voortbestaan na de afloop of beëindiging (om
gelijk welke reden) van de Overeenkomst zo lang als één van de Partijen Persoonsgegevens
verwerkt die haar door de andere Partij zijn bezorgd.

9.2

10
10.1

NIETIGHEID
Als een bepaling in deze overeenkomst nietig en ongeldig zou zijn of op een andere manier niet
kan afgedwongen worden, blijven de overblijvende bepalingen volledig van kracht. Partijen
zullen dan een bepaling overeen komen die maximaal de nietige of niet-uitvoerbare bepaling
benadert.

11
11.1

TOEPASSELIJKE WETGEVING
Alle geschillen over deze Overeenkomst of haar uitvoering of over gelijk welke uitgewisselde
Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wetten die van toepassing zijn op de
Overeenkomst.
Alle geschillen over deze Overeenkomst of haar uitvoering of over gelijk welke uitgewisselde
Persoonsgegevens, zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Luxemburg.

11.2

Zo overeengekomen en in tweevoud opgesteld en ondertekend te *

Europese Investerings Bank
(getekend)

Leiedal
(getekend)
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