
 1 

Overeenkomst inzake verwerking van persoonsgegevens 

DEZE OVEREENKOMST WORDT GESLOTEN 

Tussen: 

Van de Velde N.V., vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Lageweg 4, 9260 
Schellebelle, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0448.746.744, vertegenwoordigd door Isabelle Massagé (“Van de Velde”) 

 
En: 
 
-------------------------, vennootschap naar ----------- recht, met maatschappelijke zetel gevestigd 
te ------------------------------------, opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder 
het nummer ------------------------------, vertegenwoordigd door ------------------------------- (de 
“Klant”). 
 
Van de Velde en de Klant worden elk afzonderlijk als “Partij” aangeduid en gezamenlijk als de 
“Partijen”.  
 
 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 
 
 
Overwegende dat Van de Velde een fabrikant is van lingerie onder de merken Marie Jo, 
PrimaDonna en Andres Sarda (“de Producten”) en een wedstrijd ‘PrimaDonna Award’ 
organiseert (“de Wedstrijd”). De Klant is klant bij Van de Velde en neemt deel aan de 
Wedstrijd.  
 
In het kader van deze Wedstrijd zal de Klant of diens aangestelden of werknemers aan de 
consumenten die wensen deel te nemen aan de Wedstrijd vragen het datakaartje (bijlage 2) 
in te vullen dat dient overgemaakt te worden aan Van de Velde.  
 
Dat partijen bij onderhavige overeenkomst enkele afspraken wensen te maken in verband 
met het verwerken van persoonsgegevens in uitvoering van de Belgische Wet Bescherming 
Persoonsgegevens van 8 december 1992 en Europese Verordening 2016/679 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens.  
 

DERHALVE HEBBEN DE PARTIJEN DE VOLGENDE OVEREENKOMST GESLOTEN: 

 

Artikel 1 – Definities 

 
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt aan de volgende begrippen de volgende 
definities gegeven: 
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• Privacywetgeving: Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de 
Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en andere van 
toepassing zijnde privacywetgevingen. 

• Verantwoordelijke voor de Verwerking: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het 
doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens bepaalt. 

• Verwerking/Verwerken: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot 
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, 
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op 
enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;   

• Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of 
identificeerbaar natuurlijk persoon. 
 

Artikel 2 – Wedstrijddeelname 
 
 

Van de Velde organiseert een Wedstrijd conform het wedstrijdreglement in bijlage 1 
(Wedstrijdreglement) waaraan de Klant deelneemt. De Klant kan zoals bepaald in het 
Wedstrijdreglement vragen aan de consumenten om te stemmen door het invullen van bijlage 
2 (Stemkaart). Enkel de stemkaarten die correct zijn ingevuld met een geldig email adres en 
ondertekend door de consument en overgemaakt aan Van de Velde zullen in aanmerking 
genomen worden als rechtmatige stem. Tevens kunnen de consumenten online stemmen op 
de site www.primadonna.eu/nl/primadonna-award-2017 

Op die Stemkaarten zal de consument tevens de mogelijkheid geboden worden om direct 
marketing te ontvangen van de producten van Van de Velde1 en van de Klant conform de 
bepalingen in artikel 3 van deze Overeenkomst. Het geven van deze toestemming is volledig 
vrijblijvend en geenszins een vereiste voor het uitbrengen van een rechtsgeldig 
wedstrijdstem.  

 

                                                 
1 Er zullen op basis van deze stemkaarten geen newsletters worden verstuurd van Rigby & Peller of Lincherie.  
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Artikel 3. Het inzamelen van Klantengegevens 
 
3.1 Verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens 
 
De Klant verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens vermeld op de Stemkaart van 
bovenvermelde consumenten (hierna genoemd “Consumentengegevens”) ten behoeve van 
Van de Velde en –mits akkoord van de consument tot het ontvangen van direct marketing van 
de Klant – ten behoeve van de Klant overeenkomstig de instructies zoals uiteengezet in deze 
Overeenkomst. 
 
Als Verwerker biedt de Klant de volgende garanties: 
 

• De Klant treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de 
Consumentengegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, 
verlies, vervalsing, ongeoorloofde verspreiding evenals ongeoorloofde toegang tot en 
iedere andere niet toegelaten Verwerking van Consumentengegevens.  

• De Klant garandeert dat de toegang tot de Consumentengegevens en de Verwerking 
ervan onder haar toezicht gebeurt door personen die enkel tot deze handelingen 
overgaan voor de uitvoering van hun taken. Het gaat hier om het “need to know”-
beginsel. 

• De Klant garandeert dat de Consumentengegevens niet gaan bewaard of 
overgedragen worden naar een land buiten de EU. 

• De Klant zal Van de Velde alle vereiste medewerking verlenen die noodzakelijk is om 
Van de Velde toe te laten te voldoen aan verzoeken van de consument wiens 
gegevens worden verzameld of verwerkt.  

• Uiterlijk binnen de week na afloop van de stemperiode (01/04/2017-31/05/2017) 
worden de Stemkaarten overhandigd aan Van de Velde.  

 
Partijen verbinden zich er principieel en uitdrukkelijk toe de Privacywetgeving en alle 
geldende wettelijke bepalingen m.b.t. direct marketing in acht te nemen. 
 

 
3.2.  Het up-to-date houden van de Consumentengegevens 
 
Zowel de Klant als Van de Velde zullen er nauwlettend over waken dat de 
Consumentengegevens regelmatig worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet 
terzake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen of verder verwerkt in strijd met de 
Privacywetgeving, onverwijld worden verbeterd of verwijderd. 
 
3.3.  Het gebruik van de Consumentengegevens 
 
Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Consument tot het ontvangen van direct marketing van 
de Klant, mogen de Consumentengegevens exclusief gebruikt worden door Van de Velde 
conform hetgeen uiteengezet in de Stemkaart.   
  
De Klant kan mits uitdrukkelijk akkoord van de Consument en conform de bepalingen 
uiteengezet in deze Overeenkomst de ingezamelde Consumentengegevens zelf ook gebruiken 
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ter promotie van zijn eigen Verkooppunt. In dit geval wordt de Klant zelf een Verantwoordelijke 
voor de Verwerking.  
       
3.4. Aansprakelijkheid voor de verwerking van Consumentengegevens 
 
De Klant is in zijn hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de Verwerking alleen en volledig 
aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de bepalingen van deze 
Overeenkomst en de bepaling van de Privacywetgeving.  
 
Van de Velde is in zijn hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de Verwerking alleen en 
volledig aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de bepalingen van 
deze Overeenkomst en de bepaling van de Privacywetgeving.  
 

Artikel 4 – Geheimhouding 

 

De Klant verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na het 
beëindigen ervan op elk moment de geheimhouding en het stilzwijgen tegenover derden te 
bewaren m.b.t. Consumentengegevens. De Klant garandeert dat haar bestuurders, 
werknemers, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen eveneens aan een vergelijkbare 
geheimhoudingsclausule gebonden zijn. 
 

Artikel 5 - Aanvang en duur van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst vangt aan op 20/09/2016 (de “Datum”) en loopt af op 30/09/2017. Artikel 
3, 4 en 8 overleven evenwel de duur van deze Overeenkomst.  

 

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst 

 

Niettegenstaande andersluidende bepalingen heeft elke Partij het recht deze overeenkomst 
op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder 
enige (schade)vergoeding, te beëindigen met kennisgeving aan de andere Partij via 
aangetekende zending, voor zover: 

(a) een van de Partijen zich schuldig maakt aan een grove tekortkoming ten opzichte van de 
bepalingen van deze overeenkomst nadat de andere Partij de overtredende partij reeds 
haar intentie de overeenkomst te beëindigen schriftelijk heeft meegedeeld met een respijt 
van tien (10) kalenderdagen. 

(b) een van de Partijen oneerlijke, misleidende of bedrieglijke handelingen stelt tegenover de 
andere Partij, haar bedrijf of haar producten, of blijk geeft van grove nalatigheid ten 
opzichte van haar eigen verplichtingen volgens deze overeenkomst of deze verplichtingen 
bewust niet naleeft; 
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(c) een van de Partijen insolvent wordt, het faillissement aanvraagt, een insolventieprocedure 
opent, zich insolvent verklaart, geliquideerd is of een gerechtelijke reorganisatie 
aanvraagt, in het laatste geval enkel voor zover de Partij niet binnen dertig (30) 
kalenderdagen na ontvangst van een overeenkomstig verzoek aan de andere Partij 
bevestigt dat zij deze overeenkomst en haar bepalingen verder zal uitvoeren. 

In alle bovenstaande gevallen heeft de andere Partij het recht deze overeenkomst volledig 
naar eigen goeddunken te beëindigen.  
 

Artikel 7 - Overige bepalingen 

7.1. Alle wijzigingen aan, aanvullingen op of weglatingen in deze overeenkomst moeten 
schriftelijk en met wederzijdse toestemming van de partijen gebeuren. 

7.2. De Klant staat geen enkele van zijn rechten of verplichtingen volgens deze 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk af noch draagt het ze over aan derden zonder 
voorgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde. Elke overdracht of overlating 
zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde wordt als ongeldig 
beschouwd.  

7.3. Voor zover mogelijk worden de bepalingen van deze overeenkomst zo geïnterpreteerd 
dat ze volgens het toepasselijke recht geldig en afdwingbaar zijn. Als evenwel zou 
blijken dat een of meer bepalingen van deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) 
ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn, heeft dit geen uitwerking op de overige 
bepalingen van deze overeenkomst en blijven zij onverminderd werkzaam en van 
toepassing, alsof de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling(en) nooit 
had(den) bestaan. Bovendien zullen de Partijen in dit geval de ongeldige, onwettige of 
onafdwingbare bepaling(en) of een onderdeel daarvan wijzigen en/of een nieuwe 
bepaling overeenkomen waarvan de uitwerking het doel dat de Partijen met de 
ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling(en) beoogden het dichtst benadert. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

8.1 Alle problemen, vragen en geschillen over de geldigheid, interpretatie, 
afdwingbaarheid, nakoming of beëindiging van deze overeenkomst worden 
geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht en het Belgisch recht is erop van 
toepassing, met uitsluiting van alle andere rechtskeuzen of (Belgische, buitenlandse of 
internationale) wetsconflictnormen of -bepalingen, inclusief het VN-verdrag inzake 
internationale koopovereenkomsten (1980) (“Verdrag van Wenen”) (indien van 
toepassing), waardoor de wetten van enige jurisdictie buiten de Belgische van 
toepassing zouden worden. 

8.2. Voor alle conflicten over de geldigheid, interpretatie, afdwingbaarheid, nakoming of 
beëindiging van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het 
rechtsgebied Gent bevoegd. 
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Gedaan te ___________ [plaats], op ________ [datum], in twee originele exemplaren 
waarvan elke partij verklaart er een ontvangen te hebben. 

VOOR EN IN NAAM VAN VAN DE VELDE 
______________________________ [naam] 
______________________________ [titel] 
______________________________ [datum] 
______________________________ [handtekening] 

VOOR EN IN NAAM VAN DE KLANT 

______________________________ [naam] 
______________________________ [titel] 
______________________________ [datum] 
______________________________ [handtekening] 

LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage I: Wedstrijdreglement   
Bijlage II: Stemkaart 
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