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VANROEY.BE & GDPR 

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht. 
 
Het zit in ons DNA om de data die wij beheren op alle mogelijke manieren te beschermen. Ook het 
respecteren van uw privacy en het naleven van AVG staan hoog op onze agenda. 
 
 

HEEFT U VRAGEN OVER HOE WIJ GDPR 
RESPECTEREN? 

 
Neem dan zeker contact op met onze juridische medewerker GDPR of onze Data Protection Officer 
via privacy@vanroey.be of +32 (0) 14 470 605. 
 
 DOWNLOAD ONZE GDPR VERWERKINGSOVEREENKOMST  
Microsoft Word doc. (1.73 Mb) 
 
Omdat u klant van VanRoey.be bent, treden wij op als verwerker van uw data. AVG verplicht u 
(verwerkingsverantwoordelijke) en ons (verwerker) tot het opmaken van een verwerkingsovereenkomst. 
Deze overeenkomst moet dan de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen weergeven. 
 
Daarom vragen we onze klanten de verwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen verder aan te vullen (grijze 
zones) en het document ondertekend (als pdf) terug te bezorgen aan privacy@vanroey.be. 
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U VINDT HIERONDER OOK ENKELE TIPS OM 
DE OVEREENKOMST VLOT IN TE VULLEN: 

> Gelieve de gegevens aan te vullen. We hebben de noodzakelijke invulvelden grijs gemaakt. 
> Vergeet ook zeker niet om de bijlagen te vervolledigen. Deze bevatten de specifieke informatie 

omtrent de verwerkingen die worden uitgevoerd, en deze gaan dan ook het kader vormen waarin 
wij uw gegevens verwerken. 

> Gelieve de bijlage voor elke afzonderlijke verwerking in te vullen. Hierbij kan u bijvoorbeeld 
denken aan managed services, securityservices, storage, hosting… Zo kunnen we garanderen dat 
zowel u als wij een volledig overzicht heeft van alle relevante verwerkingen. 

> Het referentienummer is belangrijk. Dit dient u als volgt in te vullen: HO-uw klantennummer-1 
voor de eerste overeenkomst, HO-uw klantennummer-2, voor de tweede, en zo verder. Zijn er 
meer dan 3, dan kan u de tabel kopiëren en verder gebruiken. Op deze manier kunnen wij een 
eenvormig overzicht garanderen. 

> U kan uw klantennummer terugvinden op uw facturen. 
> Zodra we uw ondertekende overeenkomst ontvangen hebben, tekent onze General 

Manager dit document ook en bezorgen we het u terug. 
 
  



 

  

EEN VOORBEELD VAN HOE DEZE BIJLAGEN 
INGEVULD DIENEN TE WORDEN: 
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