De GDPR Toolkit
In samenwerking met deJuristen stelde FeWeb de GDPR Toolkit samen. Dit is een set
van juridische documenten die up-to-date zijn met de GDPR alsook de mogelijkheid
om juridisch advies in te winnen.
Door standaarddocumenten te ontwikkelen tracht FeWeb haar leden te helpen bij het
respecteren van de GDPR. Om de ontwikkeling van deze documenten te financieren,
wordt hiervoor een bijdrage gevraagd.

Overeenkomst + Voorwaarden in 1 taal

€200

Overeenkomst + Voorwaarden in de 2 talen (keuze uit NL/FR/EN)

€300

Overeenkomst + Voorwaarden in de 3 talen: NL/FR/EN

€400

Privacy & Cookie Policy + Disclaimer in 1 taal

€100

Privacy & Cookie Policy + Disclaimer in de 2 talen (keuze uit NL/FR/EN)

€150

Privacy & Cookie Policy + Disclaimer in de 3 talen: NL/FR/EN

€200

Juridisch advies van deJuristen

€150/u

GDPR Package in 2 talen
Contract + Policy + Disclaimer in 2 talen + 1u juridisch overleg

€500

GDPR Package in 3 talen
Contract + Policy + Disclaimer in 3 talen + 1u juridisch overleg

€650

Prijzen excl. BTW

Bestellen
Bestellen kan door een mail te sturen met je facturatiegegevens naar info@feweb.be

Meer over de FeWeb Verwerkersovereenkomst
Als digitale dienstverlener werk je met data in opdracht van een klant/adverteerder.
Volgens de GDPR is jouw bedrijf dan een (technische) verwerker die data beheert in
opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Beide partijen beschikken over de
verantwoordelijkheid van goed beheer en gebruik van deze data. In die context is
een overeenkomst die de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen deze
partijen verduidelijkt, een absolute noodzaak.
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Verwerkersovereenkomst. Dit standaarddocument beschrijft
elementen die tussen de partijen moeten beschreven worden.

een
standaard
de belangrijkste

Inhoud van de overeenkomst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Definities
Voorwerp van de overeenkomst
Rechten en plichten van de partijen
Subverwerkers
Geheimhouding
Veiligheidsmaatregelen
Intellectuele eigendomsrechten
Duur en einde van de overeenkomst
Algemene bepalingen, toepasselijk recht en geschillenregeling

Dit document moet je dus verder bewerken om tegemoet te komen aan jouw wensen
en aan die van de tegenpartij. FeWeb raadt aan om steeds juridisch advies in te
winnen om na te gaan of het uiteindelijke contract aangepast is aan jouw
bedrijfssituatie en –werkwijze.

Overeenkomst of voorwaarden?
Voor sommige klanten kan de Verwerkersovereenkomst onderdeel uitmaken van een
onderhandelingsproces waarbij diverse artikels aangepast moeten worden per klant.
In dat geval maak je als webbedrijf best de keuze voor een overeenkomst die
ondertekend wordt door beide partijen.
Je kan ook opteren voor het toevoegen van Verwerkersvoorwaarden als onderdeel
van je Algemene Voorwaarden, of als onderdeel van een Service Level of ander
relevante hoofdovereenkomst. In dat geval gelden dezelfde regels voor alle klanten
en hoeft de klant geen Verwerkersovereenkomst te tekenen.
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