Vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomst
Tussen
Stad Mechelen met maatschappelijke zetel gelegen te Grote Markt 21 2800 Mechelen en met
ondernemingsnummer 0207.499.430, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Erik Laga, algemeen
directeur en Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.;
hierna genoemd “de Stad” enerzijds,
en
……………………………………………………………met maatschappelijke zetel gelegen te …………………………………………..
………………………………………………………….... en met ondernemingsnummer ………………………………………………….,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………………………;
hierna genoemd “de Partij A” anderzijds,
De Stad en Partij A worden samen ook “de partijen” genoemd
zullen in het kader van de toeleiding van leerlingen uit lager en secundair onderwijs naar de zomerschool
(hierna de “opdracht” genoemd) informatie uitwisselen. Meer bepaald een beperkt aantal persoonsgegevens,
zoals naam ouder, naam leerling, adres en telefoonnummer en gegevens m.b.t. een aantal
onderwijsdoelen(hierna samen de “gegevens” genoemd).
Partijen verklaren zich akkoord met onderstaande gestelde voorwaarden, m.n.:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

de Stad verbindt zich tot strikte geheimhouding, zowel tijdens als na de uitvoering van de
opdracht, van alle informatie, van welke aard ook, die haar door Partij A worden meegedeeld.
de Stad garandeert dat haar personeel, aangestelden en haar eventuele verwerkers de
vertrouwelijkheid van deze gegevens zullen respecteren.
de Stad verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verstrekken aan derden, tenzij in het kader van
de opdracht en voorzover de derden bevoegd zijn de gegevens te krijgen.
de Stad verbindt er zich toe om als een zorgvuldig persoon en naar eer en geweten om te gaan
met de haar toevertrouwde documenten en informatie en neemt alle maatregelen om de
vertrouwelijkheid ervan te vrijwaren.
indien de gegevens die door Partij A aan de Stad bezorgd worden persoonsgegevens uitmaken, zal
de Stad de toepasselijke wetgeving inzake privacy naleven.
de informatie die door Partij A aangeleverd werd, kan voor geen enkel ander doel worden
gebruikt. Zo mag deze informatie op generlei wijze worden gebruikt om het te koppelen aan of te
integreren in andere databanken, noch van de Stad, noch van enige andere overheid of persoon.
Wanneer de Stad de informatie voor een ander doel wenst te gebruiken, brengt ze Partij A
daarvan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte.
Partij A heeft noch enige waarborg dat de meegedeelde informatie geschikt is voor het uitvoeren
van de opdracht en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de meegedeelde
informatie of voor het resultaat van het gebruik ervan, noch door de Stad, noch door derden,
jegens wie de Stad exclusief aansprakelijk blijft.
voor het geval de informatie wordt of dient verwerkt in een document dat gepubliceerd kan
worden, maakt de Stad dit document voorafgaandelijk voor screening over aan Partij A. Deze
screening kan enkel betrekking hebben op de bescherming van de vertrouwelijkheid van de
meegedeelde informatie
de mededeling van de gevraagde informatie geeft de Stad geen andere rechten dan deze die in
deze voorwaarden zijn vervat. Partij A is en blijft volledig eigenaar van de gegevens en behoudt
het recht deze gegevens aan te passen.
de gevraagde informatie wordt kosteloos door Partij A overgedragen.
de opdracht loopt van 16 juni t.e.m. 31 augustus.
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•

na beëindiging van de opdracht worden de gegevens van Partij A vernietigd of geanonimiseerd op
een manier dat ze niet meer terug te leiden zijn naar Partij A of de betrokkene(n).

Niet naleving van deze bepalingen kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de opdracht en/of eis tot
schadevergoeding.
Deze vertrouwelijkheidsplicht blijft ook na beëindiging van de opdracht tussen de Partijen voortbestaan.
Opgemaakt te Mechelen op 16/06/2020 in 2 exemplaren. De Stad en Partij A verklaren elk een exemplaar te
hebben ontvangen.

Voor de Stad

Voor Partij A

Erik Laga,

……………………………………………………..

Algemeen directeur

………………………………………………………

en

Alexander Vandersmissen,
Burgemeester wd.
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