
Privacy- en geheimhoudingsverklaring

Partijen

Alegria Health BV, gevestigd te Melchiorstraat 19, 2064 LS Spaarndam, Nederland, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sacha Goossens, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’,

en

………………………, geboren………...en wonende te………………………………………………….
…………………………………………………………………...…………………, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door…………………………. …………hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’,

samen te noemen: ‘Partijen’;

overwegende dat:

a. Opdrachtgever informatie verzamelt, verwerkt, beheert en ter beschikking aan klanten geeft;
b. Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten voor Opdrachtgever;

c. Opdrachtgever belang heeft bij strikte omgang met informatie, gegevens en/of documentatie
van informatie van haar klanten;

e. Opdrachtgever belang heeft bij strikte omgang met informatie, gegevens en/of documentatie
van de systemen en processen van Opdrachtgever;

g. Partijen daarom belang hebben bij deze overeenkomst;

komen als volgt overeen:

Opdrachtnemer is zowel tijdens de duur als na het beëindigen van de werkzaamheden van
Opdrachtnemer gebonden tot strikte geheimhouding tegenover derden met betrekking tot specifieke
ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde werkmethoden, computer software en identificatiecodes
daaronder begrepen en verder alle bedrijfsgegevens, welke niet voor publicatie bestemd zijn en
geacht worden vertrouwelijk te zijn, zoals onder andere marketingconcepten, klantgegevens,
persoonlijke gegevens van medewerkers en klanten, ordergegevens, financiële gegevens van partijen.
Tot het verbod behoort ook het in eigen nutte of dat van anderen gebruik maken van deze gegevens.

Voorts wordt nader overeengekomen dat:

1. Het is Opdrachtnemer verboden de hierboven bedoelde werkmethoden, computersoftware,
identificatiecodes, bedrijfsgegevens en medische cq persoonsgegevens van burgers te kopiëren of op
andere wijze te vermenigvuldigen of (digitaal) te verspreiden anders dan direct of ten behoeve van
Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtnemer verboden enig bedrijfsmiddel, zoals computers, servers, elektronische
informatiedragers en papieren rapportages te verplaatsen of te verwijderen zonder expliciete
toestemming van Opdrachtgever.

3. In geval dat Opdrachtnemer ontdekt of vermoed dat vertrouwelijke informatie is gelekt, dient
Opdrachtnemer onmiddellijk contact op te nemen met de directie van Alegria Health, zodat het
Protocol Datalekken bij Opdrachtgever kan worden uitgevoerd.

3. Opdrachtnemer zal bij overtreding van deze overeenkomst een niet voor matiging vatbare boete
verbeuren van € 25.000 eur alsmede een boete van € 1000 euro per werkdag of gedeelte van de
werkdag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat alle overige rechten van de geschade partij -
waaronder die op schadevergoeding - onverlet.



4. Uitgezonderd van bovenstaande verboden zijn uitspraken en/of publicaties over Opdrachtgever,
waarvoor door Opdrachtgever toestemming is verleend.

5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd
kennis te nemen van een mogelijk geschil.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op te

________________ ________________

Sacha Goossens Alegria Health BV Naam:

namens Opdrachtgever (namens )


