Hilversum 25-05-2018

Geachte heer, mevrouw,
Wellicht heeft u al iets vernomen over de AVG. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In Nederland wordt op dat moment ook de Uitvoeringswet AVG
ingevoerd. Doel van deze wetgeving is kort gezegd de verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving,
bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie.
Alle ondernemingen die in de Europese Unie kantoor houden of actief zijn en persoonsgegevens verwerken,
zijn verplicht uiterlijk op 25 mei 2018 de nieuwe regelgeving in hun bedrijfsvoering in te voeren en na te
leven.
Een van de vereisten onder de nieuwe regelgeving is dat in iedere situatie waarin (mogelijk)
persoonsgegevens worden verwerkt, een zogeheten verwerkersovereenkomst tussen partijen, die de
verwerking uitvoeren, dient te worden gesloten. De verwerkersovereenkomst bevat onder meer de
(verdeling van) verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van (verwerking van)
persoonsgegevens. Aangezien wij betreffende uw loonadministratie met persoonsgegevens werken, dient u
in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst ten behoeve van ons op te stellen. U bent
overeenkomstig de wet aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke en wij als de verwerker van de
(persoons-) gegevens.
Hoewel First Line Security B.V. op grond van de nieuwe regelgeving in beginsel niet verantwoordelijk is voor
de verwerkersovereenkomst, en wij nog geen overeenkomst van u hebben ontvangen, menen wij er goed
aan te doen om u hierbij te helpen. Bijgevoegd treft u een dergelijke overeenkomst aan. Wij verzoeken u na
akkoord de naam van uw B.V. en uw naam in te vullen en de overeenkomst op elke pagina te paraferen, te
ondertekenen en vóór 25 mei 2018 (per e-mail) aan ons retour te zenden.
Op onze website treft u ons Privacy beleid alsmede een privacyverklaring aan.
Indien u nog vragen heeft dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Eddy Karelsen
Bijlage; verwerkingsovereenkomst loonadministratie
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