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GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST  

 

Tussen: 

ABAX Nederland B.V. , KVK-nummer 51416611 (Gegevensverwerking, hierna 'ABAX') 

En 

KLANT, zoals gespecificeerd in de orderbevestiging van, of andere overeenkomst met, ABAX (de voor 

de verwerking verantwoordelijke, hierna 'Klant' genoemd) 

De volgende overeenkomst inzake persoonsgegevensverwerking is aangegaan 

('Gegevensverwerkingsovereenkomst'): 

 

1. ACHTERGROND, VOORWAARDEN VAN DE STANDAARDOVEREENKOMST, ENZ. 

De Gegevensverwerkingsovereenkomst is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens die ABAX 

voor de Klant zal uitvoeren als gevolg van de overeenkomst(en), die op elk moment van toepassing is (zijn) 

tussen de partijen met betrekking tot de aankoop door de Klant van een of meer diensten van ABAX 

('Standaardovereenkomst'). 

 

2. DOEL VAN OVEREENKOMST INZAKE GEGEVENSVERWERKING, ENZ. 

ABAX verwerkt persoonsgegevens namens de Klant in het kader van de Standaardovereenkomst.  

Het doel van de verwerking, de duur van de verwerking, het type verwerking, de soorten persoonsgegevens die 

moeten worden verwerkt en de categorieën van betrokkenen zijn afhankelijk van de diensten die op eender welk 

moment door de Standaardovereenkomst worden gedekt, en worden gespecificeerd voor elk van de diensten die 

aan de Gegevensverwerkingsovereenkomst worden toegevoegd. De diensten die onder de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst vallen, worden dus vermeld in de Standaardovereenkomst. 

De Gegevensverwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in Nederland voor de verwerking van persoonsgegevens, met 

inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bijbehorende regelgeving die op eender welk 

moment toepasselijk is, evenals verdere voorschriften die in deze wetgeving zijn geïmplementeerd zoals de 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke informatie tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (privacy regulering), en  

 

(a) (Hierna de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' genoemd).  

ABAX zal persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in de Gegevensverwerkingsovereenkomst, of zoals 

anders schriftelijk (inclusief elektronisch) is overeengekomen tussen ABAX en de Klant. Concepten en definities 

die worden gebruikt in de Gegevensverwerkingsovereenkomst moeten op dezelfde manier worden opgevat als in 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
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3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT. FUNCTIES VAN GEGEVENSVERWERKER (ABAX)  

 

ABAX zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat elke verwerking 

in het kader van het Gegevensverwerkingsovereenkomst voldoet aan de vereisten van de Wet inzake 

persoonsgegevens en bescherming van de rechten van de betrokkenen, inclusief naleving van alle vereisten 

krachtens Artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

ABAX zal alleen persoonsgegevens verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van de Klant; tenzij 

verwerking wettelijk vereist is, is ABAX onderworpen aan de naleving van artikel 28, lid 3 a).  

De Klant draagt ABAX hierbij op om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst en, voor zover en op de manier waarop dergelijke verwerking vereist is, om 

de Diensten aan de Klant te leveren volgens de Standaardovereenkomst. 

ABAX zal, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen en rekening houdend met de 

aard van de verwerking en voor zover mogelijk, de Klant bijstaan in het beantwoorden van verzoeken van 

betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen krachtens hoofdstuk III van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  

ABAX zal de Klant bijstaan in het naleven van de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van 

persoonsgegevens en de evaluatie van de privacy-implicaties en -voorkeursrechten in artikelen 32 tot 36 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, rekening houdend met de aard van de verwerking en met de 

informatie waarover ABAX beschikt.  

ABAX zal een register bijhouden van verwerkingsactiviteiten uitgevoerd namens de Klant, die ten minste de 

informatie moet bevatten die is verstrekt krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 30, 

nr. 2.  

ABAX garandeert de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waartoe de betrokken persoon toegang heeft in 

het kader van het Gegevensverwerkingsovereenkomst en de verwerking van persoonsgegevens, en zorgt ervoor 

dat personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken hun vertrouwelijke verwerking respecteren, 

of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht. Deze bepaling is ook van toepassing na 

het beëindigen van de Gegevensverwerkingsovereenkomst.  

Als ABAX van mening is dat een instructie van de Klant in strijd is met de Wet op persoonsgegevens, de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, zal ABAX onmiddellijk zijn mening met de Klant delen. ABAX verbindt zich ertoe om ondanks 

zijn mening zijn verplichtingen volgens de Gegevenswerkingsovereenkomst na te komen.  

 

4. UITBESTEDINGEN EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER 

 

ABAX is gerechtigd gebruik te maken van onderaannemers voor de verwerking van persoonsgegevens (sub-

verwerkers) om aan haar bewerkersovereenkomst te voldoen. ABAX maakt gebruik van een aantal sub-

verwerkers buiten de EER, die elk afzonderlijk gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield. De lijst van sub-

verwerkers, inclusief informatie over de certificering volgens het Privacy Shield, is te vinden op: 

https://www.abax.com/uk/abax-terms-and-conditions 

ABAX zal alleen gebruik maken van sub-verwerkers wanneer dit nodig is om passende technische en 

organisatorische maatregelen te treffen om te voldoen aan de vereisten voor gegevensverwerking van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van betrokkenen.  
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De verwerkingsverantwoordelijke dient ten minste 30 dagen vooraf schriftelijk te worden ingelicht omtrent iedere 

vervanging van onderbewerkers of toevoeging van nieuwe onderbewerkers; de verantwoordelijke is gerechtigd 

binnen 14 dagen na mededeling tegen een dergelijke wijziging bezwaar te maken. De verantwoordelijke kan een 

nieuwe sub-verwerker niet zonder gegronde reden weigeren. Weigering wegens gegrond vermoeden dat de de 

wijziging in de sub-verwerkers afbreuk zal doen aan het niveau van de gegevensbescherming wordt geacht een 

gegronde reden te zijn. In dat geval is de algemene opzegtermijn als bedoeld in de hoofdovereenkomst niet van 

toepassing.  

Alle sub-verwerkers moeten op de hoogte zijn van de verplichtingen van ABAX in het kader van deze 

Gegevensverwerkingsovereenkomst, evenals van de regels die gelden voor de verwerking van de 

persoonsgegevens van de Klant. Sub-verwerkers zijn ook onderworpen aan identieke verplichtingen inzake de 

bescherming van persoonsgegevens zoals die in de Gegevensverwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd door 

middel van een bindende overeenkomst, waarbij de sub-verwerker voldoende zekerheid biedt dat technische en 

organisatorische maatregelen zullen worden genomen om te garanderen dat de verwerking voldoet aan de 

wettelijke vereisten. ABAX draagt de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klant opdat de sub-

verwerker zijn verplichtingen nakomt. 

 

5. BEVEILIGING EN ONTWIKKELING 

 

ABAX zal voldoen aan de vereisten voor beveiligingsmaatregelen die zijn opgelegd door de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. ABAX moet procedures en andere maatregelen kunnen documenteren om 

aan deze vereisten te voldoen.  

ABAX zal de Klant alle informatie verstrekken die nodig is om de naleving van alle in deze paragraaf 

uiteengezette verplichtingen aan te tonen 3, alsook audits vergemakkelijken en eraan bijdragen, inclusief 

inspecties die door de Klant of een andere inspecteur namens de klant worden uitgevoerd. 

In het geval van beveiligingsproblemen of inbreuk op de privacy, zal ABAX de Klant hiervan onverwijld op de 

hoogte stellen. De kennisgeving van de inbreuk bevat ten minste:  

 

(a) een beschrijving van de aard van de inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens, met 

inbegrip van, waar mogelijk, de categorieën van het bij benadering aantal betrokkenen en de 

categorieën van het bij benadering aantal betrokken persoonsgegevens; 

(b) de naam en contactgegevens van de privacy-adviseur, of een ander contactpunt waar meer 

informatie kan worden verkregen,  

(c) een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de bescherming van 

persoonsgegevens; 

(d) een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen of worden voorgesteld om de inbreuk op 

de bescherming van persoonsgegevens aan te pakken, inclusief, waar van toepassing, maatregelen om 

de schadelijke effecten ervan te beperken. 

 

Alle informatie die niet in het eerste bericht wordt verstrekt, zal worden gegeven zodra deze beschikbaar is. 

De voor de verwerking verantwoordelijke moet een bericht sturen naar de toezichthoudende autoriteit, terwijl 

ABAX dergelijke kennisgeving niet mag sturen of contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit zonder de 

instructies van de Klant.  
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6. BEVEL TOT SCHORSING 

 

Bij inbreuk op deze Gegevensverwerkingsovereenkomst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of 

andere relevante voorschriften, mag de Klant ABAX opdracht geven om verdere informatieverwerking met 

onmiddellijke ingang stop te zetten.  

 

7. DUUR VAN GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST, VERPLICHTINGEN BIJ BEËINDIGING 

EN ANNULERING 

 

De Gegevensverwerkingsovereenkomst is van toepassing zolang ABAX namens de Klant persoonsgegevens 

verwerkt of toegang heeft tot persoonsgegevens op grond van de Standaardovereenkomst. 

ABAX is gerechtigd de noodzakelijke wijzigingen in de bewerkersovereenkomst aan te brengen. ABAX doet 

hiervan schriftelijke mededeling (ook elektronisch) aan de klant. De Klant is gerechtigd tegen belangrijke 

wijzigingen binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar te maken, mits om gegronde feitelijke redenen.  

Bij beëindiging van de Standaardovereenkomst zal ABAX alle persoonsgegevens van de Klant verwijderen of 
teruggeven in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Standaardovereenkomst voor het wissen 
en opvragen van gegevens, tenzij ABAX als gegevensverwerker onderworpen is aan een wettelijke vereiste om 
deze persoonsgegevens te bewaren.  
Bij het verwijderen van persoonlijke informatie moet ABAX ook alle back-ups verwijderen, waarbij het voldoende 

is dat ABAX ze overschrijft in overeenstemming met vastgelegde back-upprocedures. 

 

8. ANDERE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN 

 

Andere verplichtingen en rechten worden geregeld door de Standaardovereenkomst. Dezelfde contactpersonen 

zijn van toepassing op de Gegevensverwerkingsovereenkomst en de Standaardovereenkomst.  

De beperking van aansprakelijkheid die in de Standaardovereenkomst is voorzien, is ook van toepassing op de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst.  

Bij overdracht van de Standaardovereenkomst aan andere partijen, wordt de Gegevensverwerkingsovereenkomst 

dienovereenkomstig overgedragen. 

 

9. BIJLAGEN 

 

Bijlagen bij de Gegevensverwerkingsovereenkomst specificeren het doel van de verwerking, de duur van de 

verwerking, het type verwerking, de soorten persoonsgegevens die moeten worden verwerkt en de categorieën 

betrokkenen voor elk van de Diensten, evenals een lijst met geautoriseerde sub-verwerkers bij het sluiten van de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst, afzonderlijk per individuele dienst:  

1. ABAX Triplog met aanvullende diensten 

2. ABAX Worker 

3. ABAX Equipment Control 
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4. ABAX Toll Road  

5. ABAX Fleet Management  
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BIJLAGE 1 - ABAX TRIPLOG MET AANVULLENDE DIENSTEN 

 

Doel van de verwerking 

Om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

 

Duur van de verwerking 

De verwerking zal zo lang duren als ABAX diensten levert aan de Klant in het kader van de 

Standaardovereenkomst. 

 

Type verwerking 

Verzameling, opslag en beschikbaarheid van gegevens voor de Klant en gebruikers via een grafische 

gebruikersinterface om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

Beschikbaarheid van gegevens voor technisch en ondersteunend personeel van de ABAX Groep om 

ondersteuning te bieden in het kader van de Standaardovereenkomst. 

Gegevens over hoe onze diensten worden gebruikt, verzameld en opgeslagen om deze te verbeteren en 

passende ondersteuning te bieden. 

 

Typen persoonsgegevens die verwerkt moeten worden 

 

De volgende persoonsgegevens moeten worden verwerkt in het kader van de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst:  

Naam en contactgegevens, registratienummer en andere informatie over het voertuig, serienummer op ID-kaart, 

personeelsnummer, positie/functie, rekeningnummer, locatiegegevens (GPS), reisgegevens inclusief begin- en 

eindadressen, snelheid, richting, duur, afstand, temperatuur, digitale handtekening. 

Vastlegging van gebruikspatronen, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres. 

 

Categorieën van betrokkenen 

Klanten. 

Medewerkers van Klanten (beheerders en chauffeurs). 

 

Bij het aangaan van het Gegevensverwerkingsovereenkomst verschijnen sub-verwerkers op de lijst die in 

de online gebruikersinterface van ABAX wordt gepubliceerd. 
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BIJLAGE 2 - ABAX WORKER MET AANVULLENDE DIENSTEN 

 

ABAX en het bedrijf Håndverksdata AS (handelsregister 989 307 836) zijn op 5 juli 2019 een overeenkomst 

aangegaan met betrekking tot de overdracht van de activiteit «ABAX Worker», waaronder de klantrelaties, van 

ABAX aan Håndverksdata AS. Partijen zijn overeengekomen dat ABAX tot 30 juni 2020 verantwoordelijk zal zijn 

voor de technische bedrijfsvoering van ABAX Worker en derhalve tot 30 juni 2020 tezamen met Håndverksdata 

AS als bewerker zal optreden. In overeenstemming met artikel 9 van de bewerkersovereenkomst gaan de rechten 

en plichten ingevolge de bewerkersovereenkomst met ingang van 30 juni 2020 op Håndverksdata AS. Indien 

ABAX na 30 juni 2020 ten behoeve van technische diensten wordt ingeschakeld als sub-verwerker voor 

Håndverksdata AS zullen partijen daartoe een afzonderlijke bewerkersovereenkomst sluiten waarin hun 

wederzijdse plichten worden vastgelegd.  

Doel van de verwerking 

Om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

 

Duur van de verwerking 

De verwerking zal zo lang duren als ABAX diensten levert aan de Klant in het kader van de 

Standaardovereenkomst. 

 

Type verwerking 

Verzameling, opslag en beschikbaarheid van gegevens voor de Klant en gebruikers via een grafische 

gebruikersinterface om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

Beschikbaarheid van gegevens voor technisch en ondersteunend personeel van de ABAX Groep om 

ondersteuning te bieden in het kader van de Standaardovereenkomst. 

Gegevens over hoe onze diensten worden gebruikt, verzameld en opgeslagen om deze te verbeteren en 

passende ondersteuning te bieden. 

 

Typen persoonsgegevens die verwerkt moeten worden 

 

De volgende persoonsgegevens moeten worden verwerkt in het kader van de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst:  

Naam en contactgegevens, geboortedatum, tijdschema's, bemanningslijsten, locatiegegevens (GPS), 

projectactiviteiten, checklists, materiaalgebruik, afbeeldingen, gezondheids-, milieu- en veiligheidsgerelateerde 

informatie, contactgegevens van familieleden (naam en contactgegevens). 

Vastlegging van gebruikspatronen, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres. 

 

Categorieën van betrokkenen 

 

Klanten. 



@ ABAX Nederland B.V          Version 2.0 Page 8 of 11                     Geldig vanaf  01.02.2020 

Medewerkers van klanten (beheerders, projectmanagers, werknemers). 

Klanten van klanten (informatie met betrekking tot opdrachten die klanten van ABAX voor hun klanten zouden 

kunnen uitvoeren). 

 

Bij het aangaan van het Gegevensverwerkingsovereenkomst verschijnen sub-verwerkers op de lijst die in 

de online gebruikersinterface van ABAX wordt gepubliceerd. 

  

 
 
 
  



@ ABAX Nederland B.V          Version 2.0 Page 9 of 11                     Geldig vanaf  01.02.2020 

BIJLAGE 3 - ABAX EQUIPMENT CONTROL MET AANVULLENDE DIENSTEN 
 
Doel van de verwerking 

Om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

 

Duur van de verwerking 

De verwerking zal zo lang duren als ABAX diensten levert aan de Klant in het kader van de 

Standaardovereenkomst. 

 

Type verwerking 

Verzameling, opslag en beschikbaarheid van gegevens voor de Klant en gebruikers via een grafische 

gebruikersinterface om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

Beschikbaarheid van gegevens voor technisch en ondersteunend personeel van de ABAX Groep om 

ondersteuning te bieden in het kader van de Standaardovereenkomst. 

Gegevens over hoe onze diensten worden gebruikt, verzameld en opgeslagen om deze te verbeteren en 

passende ondersteuning te bieden. 

 

Typen persoonsgegevens die verwerkt moeten worden 

 

De volgende persoonsgegevens moeten worden verwerkt in het kader van de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst:  

Apparatuur-ID (registratienummer, naam, type, enz.), locatiegegevens (GPS/gsm), gebruik van apparatuur 

(gebruikslogboek/motortimer). 

Vastlegging van gebruikspatronen, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres. 

 

Categorieën van betrokkenen 

Klanten. 

Werknemers van de klant als ze apparatuur gebruiken waarop ABAX Equipment Control is geïnstalleerd. 

 

Bij het aangaan van het Gegevensverwerkingsovereenkomst verschijnen sub-verwerkers op de lijst die in 

de online gebruikersinterface van ABAX wordt gepubliceerd. 
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BIJLAGE 4 - ABAX TOLL ROAD MET AANVULLENDE SERVICES 

 

Doel van de verwerking 

Om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

 

Duur van de verwerking 

De verwerking zal zo lang duren als ABAX diensten levert aan de Klant in het kader van de 

Standaardovereenkomst. 

 

Type verwerking 

Verzameling, opslag en beschikbaarheid van gegevens voor de Klant en gebruikers via een grafische 

gebruikersinterface om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

Beschikbaarheid van gegevens voor technisch en ondersteunend personeel van de ABAX Groep om 

ondersteuning te bieden in het kader van de Standaardovereenkomst. 

Gegevens over hoe onze diensten worden gebruikt, verzameld en opgeslagen om deze te verbeteren en 

passende ondersteuning te bieden. 

 

Typen persoonsgegevens die verwerkt moeten worden 

 

De volgende persoonsgegevens moeten worden verwerkt in het kader van de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst:  

Registratienummer op het voertuig uitgerust met ABAX Toll Road, serienummer op de tol chip die in het voertuig 

met ABAX Toll Road is geïnstalleerd, tolpassen, naam van het tolstation en transportbedrijf, tijdstip van doorgang, 

tolbedrag. 

Vastlegging van gebruikspatronen, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres. 

 

Categorieën van betrokkenen 

Klanten. 

Werknemers van de klant (chauffeurs). 

 

Bij het aangaan van het Gegevensverwerkingsovereenkomst verschijnen sub-verwerkers op de lijst die in 

de online gebruikersinterface van ABAX wordt gepubliceerd. 
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BIJLAGE 5 - ABAX FLEET MANAGEMENT MET AANVULLENDE DIENSTEN 

 

Doel van de verwerking 

Om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

 

Duur van de verwerking 

De verwerking zal zo lang duren als ABAX diensten levert aan de Klant in het kader van de 

Standaardovereenkomst. 

 

Type verwerking 

Verzameling, opslag en beschikbaarheid van gegevens voor de Klant en gebruikers via een grafische 

gebruikersinterface om de diensten in het kader van de Standaardovereenkomst te leveren. 

Beschikbaarheid van gegevens voor technisch en ondersteunend personeel van de ABAX Groep om 

ondersteuning te bieden in het kader van de Standaardovereenkomst. 

Gegevens over hoe onze diensten worden gebruikt, verzameld en opgeslagen om deze te verbeteren en 

passende ondersteuning te bieden. 

 

Typen persoonsgegevens die verwerkt moeten worden 

De volgende persoonsgegevens moeten worden verwerkt in het kader van de 

Gegevensverwerkingsovereenkomst:  

Naam en contactgegevens, kentekennummer van de auto, andere informatie over de auto, serienummer op ID-

kaart, bestuurderskaart, personeelsnummer, locatiegegevens (GPS), ritgegevens inclusief begin- en 

eindadressen, snelheid, richting, duur, afstand, temperatuur, activiteiten van de bestuurder (zoals het gebruik van 

hulpmotor, zwerfvuil achterlaten, remmen, zouten, rij-/rusttijd, stuurschijfgegevens). 

Vastlegging van gebruikspatronen, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres. 

 

Categorieën van betrokkenen 

Klanten. 

Werknemers van de klant (chauffeurs). 

 

Bij het aangaan van het Gegevensverwerkingsovereenkomst verschijnen sub-verwerkers op de lijst die in 

de online gebruikersinterface van ABAX wordt gepubliceerd. 

 

 


