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Algemeen 
 
Het bestuur van de Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine (hierna te noemen FLOCOM VBD) 
hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de 
FLOCOM VBD worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. 
 
De FLOCOM VBD is verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het 
verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. 
 
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de FLOCOM 
VBD. 
 
Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de FLOCOM VBD met uw 
gegevens omgaat kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt uw klacht sturen naar: 
 
 Vereniging FLO VBD KM, 
 Middelzand 3353, 
 1788 EL Julianadorp. 
 
 
 
Doel van het privacyreglement  
 
Dit privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de 
FLOCOM VBD en beschrijft hoe de FLOCOM VBD omgaat met de privacy van haar leden. Dit 
privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende 
wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de FLOCOM VBD. 
 
Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de FLOCOM VBD, de doeleinden 
van de gegevensverwerking door de FLOCOM VBD en hoe u uw rechten ten aanzien van uw 
persoonsgegevens kunt uitoefenen. 
 
Als u lid bent van de FLOCOM VBD, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om de gegevens 
die u invult op een inschrijfformulier. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de 
FLOCOM VBD uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en het privacybeleid zoals deze door de FLOCOM VBD zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw 
persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals 
uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde 
rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. 
 
 
 
Begrippen 
In het reglement komen enkele begrippen voor die hieronder worden beschreven. 
 

- De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG); 
 

- Het privacyreglement: dit reglement; 
 

- Verantwoordelijke: FLOCOM VBD; 
 

- Beheerder: de secretaris van de FLOCOM VBD; 
 

- Webmaster: de webmaster van de FLOCOM VBD; 
 

- Verwerker: de vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen 
taak ten behoeve van de verantwoordelijke; 
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- Secretaris: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te 

verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen; 
 

- Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon; 

 
- Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met 

betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar 
in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand die een 
naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (artikel 4 AVG); 

 
- Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens 

gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens 
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen; 

 
- Leden: hiermee worden de leden van de FLOCOM VBD bedoeld; 

 
- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of 

waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de 
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens. 

 
 
 
Doeleinden 
 
FLOCOM VBD verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden 
beschreven in het privacyreglement (artikel 5 AVG). 
 
Dit zijn: 

- Activiteiten die, gelet op de doelstelling van de FLOCOM VBD, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving 
voor FLO recepties, reünies en vergaderingen; 
 

- Betrokkenen van de juiste informatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan activiteiten die 
plaats vinden binnen de FLOCOM VBD; 

 
- Het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten/mededelingen van de FLOCOM 

VBD bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het eventueel beantwoorden van 
inschrijvingen voor activiteiten; 

 
- Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding; 

 
- Het bekendmaken aan de leden van een overzicht van collega’s welke tijdens een FLO receptie of 

reünie afscheid nemen. 
 
 
 
Rechtmatige grondslag 
 
FLOCOM VBD verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van 
toepassing is: (artikel 6 AVG) 
 

• Om een verplichting na te komen die in de wet staat; 
• Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was; 
• Voor de goede vervulling van de taak die FLOCOM VBD vervult; 
• Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking. 
• Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden; 
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Dat laatste is doorgaans het geval als iemand tijdens een receptie of reünie medische hulp nodig heeft. In 
dit specifieke voorbeeld kan het nodig zijn persoonsgegevens te verstrekken. 
 
 
 
 
Wijze van verwerking 
 
De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op 
een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de 
betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op 
de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels. 
Het nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op 
eerder genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens over 
deelname aan recepties, reünies en vergaderingen worden niet in de ledenadministratie bewaard. 
 
 
 
 
Persoonsgegevens 
 
De FLOCOM VBD verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen: 

- Leden van de vereniging. 
- Personen die de FLOCOM VBD om informatie of documentatie hebben verzocht. 
- Personen met wie de FLOCOM VBD een zakelijke of financiële relatie onderhoudt. 

 
Leden worden geregistreerd via de secretaris van de FLOCOM VBD. 
Een lid verstrekt aan de secretaris de volgende gegevens voor verwerking: 
 

• Voornaam en achternaam; 
• Straat en huisnummer; 
• Postcode en woonplaats; 
• Land (alleen indien buiten Nederland); 
• Telefoonnummer; 
• E-mail adres; 
• Datum in dienst; 
• Datum uit dienst; 
• Reservist van – tot; 
• Dienstvak; 
• Veteraan ja/nee; 
• Registratie of Marine nummer; 
• Toestemming voor het verwerken van gegevens; 
• Wel/geen toestemming tot het plaatsen van foto’s op de website. 

 
Persoonsgegevens van een lid worden uit de ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap 
wordt beëindigd. 
 
 
 
 
Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens. 
 
De FLOCOM VBD verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 
Afhankelijk van de toegekende permissies hebben leden van het bestuur toegang tot persoonsgegevens 
van leden. Bestuursleden die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding 
van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend 
verstrekt in het kader van verenigingsactiviteiten (bijvoorbeeld toegang tot Marinehaven Den Helder) en 
voor zover deze in overeenstemming zijn met  eerder genoemde doeleinden. 
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Beveiliging. 
 
De FLOCOM VBD draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische 
aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen op de NAS Bravo Zulu van de FLOCOM 
VBD, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
 
 
 
Rechten van leden. 
 
De leden hebben de volgende rechten: 
 

• Recht op informatie: 
Leden hebben het recht om aan de FLOCOM VBD te vragen of zijn/haar persoonsgegevens 
worden verwerkt. 

• Inzage recht: 
Leden hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar 
persoonsgegevens worden verwerkt. 

• Correctierecht: 
Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan een lid een verzoek indienen bij 
de FLOCOM VBD om dit te corrigeren. 

• Recht van verzet: 
Leden hebben het recht de FLOCOM VBD te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te 
gebruiken. 

• Recht om vergeten te worden: 
In gevallen waar leden toestemming hebben gegeven om persoonsgegevens te verwerken, 
hebben leden het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. 

• Recht op bezwaar: 
Leden hebben het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens. De FLOCOM VBD zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden 
zijn voor de verwerking. 

 
 
 
 
Website - www.bravozulu.nl 
 
De website bevat foto materiaal en teksten over recepties en reünies die FLOCOM VBD organiseert of heeft 
georganiseerd. Indien u aangeeft of heeft aangegeven dat u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s 
met uw afbeelding, zullen foto’s waarop u zichtbaar bent, niet worden geplaatst. 
 
 
 
 
Cookies. 
 
Bij het bezoeken van websites kijken heel wat bedrijven over je schouder mee. Denk aan Facebook, Google 
en allerlei advertentienetwerken. Jouw surfgedrag bewaren zij in cookiebestanden op je pc. 
 
 
Wat zijn cookies en hoe werken ze? 
 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op 
het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker 
van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet 
inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. 
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Looptijd van cookies 

 
Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere 
(bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet 
verwijdert. Je kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn 
tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte 
gegevens over je staan in de database van de website. 

 
 
Advertenties op maat 

 
De mogelijkheid om gebruikers te identificeren en volgen is voor veel websites waardevol. Door te 
volgen wat voor pagina's de gebruiker bezoekt, kan het aanbod aan de gebruiker worden 
aangepast. Denk aan webwinkels die producten 'aanraden'. 

 
 
Tracking cookies 

 
Hoe werkt dit? Een website (A) kan bijvoorbeeld een adverteerder toestemming geven om een 
cookie te plaatsen. Die adverteerder weet dan ook dat je de website of pagina hebt bezocht. Het 
echte voordeel voor die derde partij (de adverteerder) ontstaat als de gebruiker ook op een andere 
site (B) komt die ook toestemming heeft gegeven aan de adverteerder om cookies te plaatsen. De 
adverteerder kan het cookie van site A dan uitlezen, en op die manier weet de adverteerder dat 
deze gebruiker zowel sites A en B bezocht heeft. En hij heeft meer informatie dan website A of B 
los van elkaar over de gebruiker hebben. Cookies die het 'volgen' van mensen mogelijk maken, 
noemen we tracking cookies. 

 
 
Flash Cookies 

 
Flash cookies zijn een ander soort cookies die gebruik maken van Adobe Flash, een techniek om 
websites mooier weer te geven. Vroeger waren ze lastig te verwijderen en niet tegen te houden. 
Door medewerking van Adobe behandelen browsers flashcookies sinds 2011 wel als gewone 
cookies, en worden ze dus op verzoek geblokkeerd en verwijderd. Om veiligheidsredenen is het 
belangrijk om Adobe Flash zo in te stellen dat deze altijd bijgewerkt wordt naar de nieuwste versie. 
De nieuwste Flash-speler is te downloaden bij Adobe.com. 

 
 
 
 
Private logging. 
 
De FLOCOM VBD gebruikt op haar website www.bravozulu.nl geen webformulieren waarop gegevens 
automatisch worden vastgelegd. Tevens worden geen IP-gegevens vastgelegd c.q. gelogd. De website is 
https beveiligd. 
 
 
 
 
Links naar websites van derden. 
 
Op de website www.bravozulu.nl zijn links naar websites en facebook van derden te vinden. Bezoekers 
worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website of facebook pagina van 
betreffende derden. Op het gebruik van dergelijke websites en facebook pagina’s is het privacyreglement 
van de betreffende derde van toepassing. Leden die de website of facebook pagina bezoeken dienen het 
privacyreglement van deze derden te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met 
persoonsgegevens. De FLOCOM VBD is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt 
verstrekt, verwerkt, of verzamelt tijdens het bezoeken van dergelijke websites en/of facebook pagina’s. 
 
 



   
PRIVACYREGLEMENT 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
09-07-2018                       versie 1.0 
 

 
7 

Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine 

 
Verwerkersovereenkomst. 
 
Flexwebhosting BV 
 

Flexwebhosting BV, de provider van FLOCOM VBD, heeft met ingang van 3 mei 2018 de algemene 
voorwaarden aangepast. Deze aanpassing is nodig om aan de laatste wet- en regelgeving te 
voldoen zoals deze per 25 mei 2018 door Europa wordt voorgeschreven aan alle bedrijven binnen 
de EU die met gegevensverwerking te maken hebben. Waar voorheen een 
“bewerkersovereenkomst” kon worden opgesteld tussen leverancier en opdrachtgever onder de 
Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van de Autoriteit Persoonsgegevens is 
deze nu vervangen door de nieuwe “verwerkersovereenkomst’ onder de AVG op Europees niveau.  
Om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen maakt een dergelijke overeenkomst vanaf 25 mei 2018 
standaard onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Flexwebhosting BV die van toepassing 
zijn op de hun geleverde producten, diensten en services. Na 25 mei 2018 blijft FLOCOM VBD 
producten, diensten en services van Flexwebhosting BV gebruiken en accepteert FLOCOM VBD 
automatisch de gewijzigde algemene voorwaarden en beschikt FLOCOM VBD over een 
“verwerkersovereenkomst” met Flexwebhosting BV. Op deze wijze voldoet FLOCOM VBD aan de 
wettelijke verplichting onder de AVG t.a.v. de diensten die FLOCOM VBD van Flexwebhosting BV af 
neemt. De verwerkersovereenkomst is opgenomen als bijlage 1. 

 
 
 
Mailchimp 
 

Voor het programma Mailchimp, het programma waar de nieuwsbrieven mee verwerkt/verzonden 
worden, is eveneens een verwerkersovereenkomst afgesloten. Op de servers van Mailchimp staan 
de e-mail adressen van de leden. Deze lijst wordt gebruikt om e-mails te verzenden. De servers 
van Mailchimp staan in de Verenigde Staten. Hiermee geven wij als FLOCOM VBD aan dat wij data 
buiten de EU brengen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen buiten de EU alleen 
gegevens worden doorgegeven aan landen met een passend beveiligingsniveau. Mailchimp en 
Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten welke niet is aangemerkt als een land met een 
passend beveiligingsniveau maar wel gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield. Op basis 
daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. De verwerkersovereenkomst tussen 
Mailchimp en FLOCOM VBD is opgenomen in bijlage 2. 

 
 
 
 
Datalek. 
 
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens 
in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor 
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG). De webmaster/administrator zorgt voor 
een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere bestuursleden van de FLOCOM 
VBD worden afdoende beveiligd. 
 
 
 
 
Slot bepalingen.  
 
In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de FLOCOM VBD. Wijzigingen 
in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens 
dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement. 
 
Wijzigingen van en aanvullingen op het privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld. 
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Bijlage 1 

 
Verwerkersovereenkomst 

 
met 

 
Provider Flexwebhosting BV 

 
Indien Flexwebhosting BV bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van Vereniging FLO 
Verbindingsdienst Koninklijke Marine, hierna te noemen FLOCOM VBD persoonsgegevens verwerkt, zijn in 
aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Flexwebhosting BV de onderstaande voorwaarden van 
toepassing. 
 
 
Artikel 1. Algemeen 
 

1. De begrippen die in deze verwerkersovereenkomst worden gedefinieerd in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG, hebben de betekenis die daaraan in 
de AVG is toegekend. 

 
2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan FLOCOM VBD worden aangemerkt als 

verwerkingsverantwoordelijke, of indien FLOCOM VBD de persoonsgegevens ten behoeve van een 
derde partij verwerkt als verwerker. Flexwebhosting BV vervult (afhankelijk van de hoedanigheid 
waarin de FLOCOM VBD persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker. 

 
 
 
Artikel 2. Doeleinden van de verwerking 
 

1. Flexwebhosting BV verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht 
van FLOCOM VBD persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in 
het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs 
samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 

 
2. Flexwebhosting BV zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door 

FLOCOM VBD is vastgesteld. FLOCOM VBD zal Flexwebhosting BV op de hoogte stellen van de 
verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 
In het addendum van deze verwerkersovereenkomst is vastgelegd om welke categorieën van 
betrokkenen en persoonsgegevens het gaat. 

 
3. Flexwebhosting BV heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Flexwebhosting BV neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik 
van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van 
persoonsgegevens. 

 
 
 
Artikel 3. Verplichtingen Flexwebhosting BV 
 

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Flexwebhosting BV zorg dragen voor 
de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van 
persoonsgegevens. 

 
2. Flexwebhosting BV zal persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de 

FLOCOM VBD aan Flexwebhosting BV zullen worden aangeleverd. 
 

3. Flexwebhosting BV zal FLOCOM VBD, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, 
informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze 
verwerkersovereenkomst. 
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4. De verplichtingen van Flexwebhosting BV die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, 

gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Flexwebhosting 
BV. 
 

5. Flexwebhosting BV zal FLOCOM VBD in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van 
FLOCOM VBD in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving. 

 
6. Flexwebhosting BV zal FLOCOM VBD de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het 

kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande 
raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. 

 
 
 
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens 
 

1. Flexwebhosting BV mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese 
Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving. 
 

2. Flexwebhosting BV zal FLOCOM VBD, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het 
gaat. 

 
 
 
Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid 
 

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. 
 

2. De toegestane verwerkingen zullen door Flexwebhosting BV worden uitgevoerd binnen een  
(semi-) geautomatiseerde omgeving. 
 

3. Flexwebhosting BV is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder 
deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van FLOCOM VBD en onder de 
uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van FLOCOM VBD. Voor alle overige verwerkingen van 
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van 
de persoonsgegevens door FLOCOM VBD, verwerkingen voor doeleinden die niet door FLOCOM VBD 
aan Flexwebhosting BV zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is 
Flexwebhosting BV niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust 
uitsluitend bij FLOCOM VBD. 
 

4. FLOCOM VBD staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van 
persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op 
enig recht van derden. 

 
 
 
Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers  
 

1. FLOCOM VBD verleent Flexwebhosting BV hierbij toestemming om bij de verwerking derden 
(subverwerkers) in te schakelen. 
 

2. Op verzoek van FLOCOM VBD zal Flexwebhosting BV FLOCOM VBD zo spoedig mogelijk informeren 
over de door haar ingeschakelde subverwerkers. FLOCOM VBD heeft het recht om bezwaar te 
maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee 
weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. 

 
3. Flexwebhosting BV zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op 

zich nemen als tussen FLOCOM VBD en Flexwebhosting BV zijn overeengekomen. Flexwebhosting 
BV staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden. 
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Artikel 7. Beveiliging  
 

1. Flexwebhosting BV zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te 
nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of 
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, 
wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 
 

2. Flexwebhosting BV staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend 
is. Flexwebhosting BV zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, 
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen 
van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 
3. FLOCOM VBD stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Flexwebhosting BV ter beschikking, 

indien FLOCOM VBD zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen. FLOCOM VBD is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken 
maatregelen. 

 
 
 
Artikel 8. Meldplicht 
 

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op 
de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de 
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 
opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Flexwebhosting BV, zich naar beste kunnen 
inspannen om FLOCOM VBD daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan 
FLOCOM VBD beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren 
of niet. Flexwebhosting BV spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, 
correct en accuraat te maken. 
 

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Flexwebhosting BV meewerken aan het informeren 
van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. FLOCOM VBD is verantwoordelijk 
voor het melden naar de relevante autoriteiten. 

 
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: 

- wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; 
- wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg; 
- wat is de (voorgestelde) oplossing; 
- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; 
- contactgegevens voor de opvolging van de melding; 
- wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, FLOCOM VBD, toezichthouder). 

 
 
 
Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 
 

In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Flexwebhosting 
BV, zal Flexwebhosting BV het verzoek doorsturen aan FLOCOM VBD en de betrokkene hiervan op 
de hoogte stellen. FLOCOM VBD zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien 
blijkt dat de FLOCOM VBD hulp benodigd heeft van Flexwebhosting BV voor de uitvoering van een 
verzoek van een betrokkene, zal Flexwebhosting BV hieraan meewerken en kan Flexwebhosting BV 
hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen. 

 
 
 
Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
 

1. Op alle persoonsgegevens die Flexwebhosting BV van FLOCOM VBD ontvangt en/of zelf verzamelt 
in het kader van deze bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Flexwebhosting BV  
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zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, 
tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 
 

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: 
- Voor zover FLOCOM VBD uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan 

derden te verschaffen; of 
- Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de hoofdovereenkomst of deze bijlage; en 
- Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

 
 
 
Artikel 11. Audit 
 

1. FLOCOM VBD heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige 
die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze 
verwerkersovereenkomst. 
 

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat FLOCOM VBD de bij Flexwebhosting BV aanwezige 
soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt 
die een door FLOCOM VBD geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt 
gerechtvaardigd wanneer de bij Flexwebhosting BV aanwezige soortgelijke auditrapportages geen 
of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze verwerkersovereenkomst door 
Flexwebhosting BV. De door FLOCOM VBD geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande 
aankondiging door FLOCOM VBD, eens per jaar plaats. 

 
3. Flexwebhosting BV zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante 

informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige 
gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij 
een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen 
verzet, ter beschikking stellen. 

 
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg 

worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de 
partijen of door beide partijen gezamenlijk. 

 
5. De redelijke kosten voor de audit worden door de FLOCOM VBD gedragen, met dien verstande dat 

de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door FLOCOM VBD zullen worden gedragen. 
 
 
 
Artikel 12. Duur en opzegging 
 

1. De verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen 
Flexwebhosting BV en FLOCOM VBD voor de duur van de samenwerking. 
 

2. De verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd. 
 

3. Flexwebhosting BV en FLOCOM VBD mogen deze verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met 
wederzijdse instemming.  

 
4. Na beëindiging van de verwerkersovereenkomst vernietigt Flexwebhosting BV de van FLOCOM VBD 

ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen. 
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Bijlage 2 

 
Verwerkersovereenkomst 

 
met 

 
MailChimp 

 
Customer EU Data Processing Addendum 

 
 
This Data Processing Addendum ("DPA"), forms part of the Agreement between The Rocket Science Group 
LLC d/b/a MailChimp ("MailChimp") and Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine ("Customer") 
and shall be effective on the date both parties execute this DPA (“EffectiveDate"). All capitalized terms not 
defined in this DPA shall have the meanings set forth in the Agreement. 
     

1. Definitions  
"Affiliate" means an entity that directly or indirectly Controls, is Controlled by or is under common 
Control with an entity. 

     
"Agreement" means MailChimp’s Terms of Use, which govern the provision of the Services to 
Customer, as such terms may be updated by MailChimp from time to time. 

     
"Control" means an ownership, voting or similar interest representing fifty percent (50%) or more 
of the total interests then outstanding of the entity in question. The term "Controlled" shall be 
construed accordingly. 

     
"Customer Data" means any Personal Data that MailChimp processes on behalf of Customer as a 
Data Processor in the course of providing Services, as more particularly described in this DPA. 

     
"Data Protection Laws" means all data protection and privacy laws applicable to the processing of 
Personal Data under the Agreement, including, where applicable, EU Data Protection Law. 

     
"Data Controller" means an entity that determines the purposes and means of the processing of 
Personal Data. 

     
"Data Processor" means an entity that processes Personal Data on behalf of a Data Controller. 

     
 

"EU Data Protection Law" means  
 

(i) prior to 25 May 2018, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 
Council on the protection of individuals with regard to the processing of Personal 
Data and on the free movement of such data ("Directive") and on and after 25 May 
2018, Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the 
protection of natural persons with regard to the processing of Personal Data and 
on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) ("GDPR"); 
and  
 

(ii) Directive 2002/58/EC concerning the processing of Personal Data and the 
protection of privacy in the electronic communications sector and applicable 
national implementations of it (as may be amended, superseded or replaced). 

     
 

"EEA" means, for the purposes of this DPA, the European Economic Area, United Kingdom and 
Switzerland. 

     
"Group" means any and all Affiliates that are part of an entity's corporate group. 

     
"Personal Data" means any information relating to an identified or identifiable natural person. 
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"Privacy Shield" means the EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework self-
certification program operated by the U.S. Department of Commerce and approved by the European 
Commission pursuant to Decision C(2016)4176 of 12 July 2016 and by the Swiss Federal Council 
on January 11, 2017 respectively. 

     
 
 
"Privacy Shield Principles" means the Privacy Shield Principles (as supplemented by the 
Supplemental Principles) contained in Annex II to the European Commission Decision C(2016)4176 
of 12 July 2016 (as may be amended, superseded or replaced). 

     
"Processing" has the meaning given to it in the GDPR and "process", "processes" and "processed" 
shall be interpreted accordingly. 

     
"Security Incident" means any unauthorized or unlawful breach of security that leads to the 
accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of or access to 
Customer Data. 

     
"Services" means any product or service provided by MailChimp to Customer pursuant to the 
Agreement. 

     
"Sub-processor" means any Data Processor engaged by MailChimp or its affiliates to assist in 
fulfilling its obligations with respect to providing the Services pursuant to the Agreement or this 
DPA. Sub-processors may include third parties or members of the MailChimp Group. 

 
     
 

2. Relationship with the agreement.  
 

2.1  The parties agree that DPA shall replace any existing DPA the parties may have previously 
entered into in connection with the Services. 

     
2.2  Except for the changes made by this DPA, the Agreement remains unchanged and in full 

force and effect. If there is any conflict between this DPA and the Agreement, this DPA shall 
prevail to the extent of that conflict. 

     
2.3  Any claims brought under or in connection with this DPA shall be subject to the terms and 

conditions, including but not limited to, the exclusions and limitations set forth in the 
Agreement. 

     
2.4  Any claims against MailChimp or its Affiliates under this DPA shall be brought solely against 

the entity that is a party to the Agreement. In no event shall any party limit its liability with 
respect to any individual's data protection rights under this DPA or otherwise. Customer 
further agrees that any regulatory penalties incurred by MailChimp in relation to the 
Customer Data that arise as a result of, or in connection with, Customer failure to comply 
with its obligations under this DPA or any applicable Data Protection Laws shall count toward 
and reduce MailChimp liability under the Agreement as if it were liability to the Customer 
under the Agreement. 

     
2.5  No one other than a party to this DPA, its successors and permitted assignees shall have 

any right to enforce any of its terms. 
     

2.6  This DPA shall be governed by and construed in accordance with governing law and 
jurisdiction provisions in the Agreement, unless required otherwise by applicable Data 
Protection Laws. 
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3. Scope and applicability of this DPA.  

 
3.1  This DPA applies where and only to the extent that MailChimp processes Customer Data 

that originates from the EEA and/or that is otherwise subject to EU Data Protection Law on 
behalf of Customer as Data Processor in the course of providing Services pursuant to the 
Agreement. 

     
3.2  Part A (being Section 4 to 8 (inclusive) of this DPA, as well as Annexes A and B of this DPA) 

shall apply to the processing of Customer Data within the scope of this DPA from the 
Effective Date. 

     
3.3  Part B (being Sections 9-12 (inclusive) of this DPA) shall apply to the processing of 

Customer Data within the scope of the DPA from and including 25th May 2018. For the 
avoidance of doubt, Part B shall apply in addition to, and not in substitution for, the terms 
in Part A. 

     
 
 
Part A - General Data Protection Obligations 
     

4. Roles and Scope of Processing.  
 

4.1   Role of the Parties.  
As between MailChimp and Customer, Customer is the Data Controller of Customer Data, 
and MailChimp shall process Customer Data only as a Data Processor acting on behalf of 
Customer. 

     
     4.2.  Customer Processing of Customer Data.  

Customer agrees that  
 

(i) it shall comply with its obligations as a Data Controller under Data 
Protection Laws in respect of its processing of Customer Data and any 
processing instructions it issues to MailChimp; and  
 

(ii) it has provided notice and obtained (or shall obtain) all consents and rights 
necessary under Data Protection Laws for MailChimp to process Customer 
Data and provide the Services pursuant to the Agreement and this DPA. 

     
4.3   MailChimp Processing of Customer Data.  

MailChimp shall process Customer Data only for the purposes described in this DPA and 
only in accordance with Customers documented lawful instructions. The parties agree that 
this DPA and the Agreement set out the Customers complete and final instructions to 
MailChimp in relation to the processing of Customer Data and processing outside the scope 
of these instructions (if any) shall require prior written agreement between Customer and 
MailChimp. 

     
 
     4.4  Details of Data Processing. 
     

(a) Subject matter:  
The subject matter of the data processing under this DPA is the Customer Data. 

     
(b) Duration:  

As between MailChimp and Customer, the duration of the data processing under this 
DPA is until the termination of the Agreement in accordance with its terms. 

     
(c) Purpose:  

The purpose of the data processing under this DPA is the provision of the Services to 
the Customer and the performance of MailChimp's obligations under the Agreement 
(including this DPA) or as otherwise agreed by the parties. 
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(d) Nature of the processing:  

MailChimp provides an email service, automation and marketing platform and other 
related services, as described in the Agreement. 

     
(e) Categories of data subjects:  

Any individual accessing and/or using the Services through the Customer's account 
("Users"); and any individual: 

        
(i) whose email address is included in the Customer's Distribution List; 

 
(iii) whose information is stored on or collected via the Services, or  

 
(iv) to whom Users send emails or otherwise engage or communicate with via 

the Services (collectively, "Subscribers"). 
     
 
 
      (f) Types of Customer Data: 
     

(i)  Customer and Users:  
identification and contact data (name, address, title, contact details, 
username); financial information (credit card details, account details, 
payment information); employment details (employer, job title, geographic 
location, area of responsibility); 

     
        (ii)  Subscribers:  

identification and contact data (name, date of birth, gender, general, 
occupation or other demographic information, address, title, contact 
details, including email address), personal interests or preferences 
(including purchase history, marketing preferences and publically available 
social media profile information); IT information (IP addresses, usage data, 
cookies data, online navigation data, location data, browser data); financial 
information (credit card details, account details, payment information). 

     
 
 

4.5  Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement (including this DPA), Customer 
acknowledges that MailChimp shall have a right to use and disclose data relating to the 
operation, support and/or use of the Services for its legitimate business purposes, such as 
billing, account management, technical support, product development and sales and 
marketing. To the extent any such data is considered Personal Data under Data Protection 
Laws, MailChimp is the Data Controller of such data and accordingly shall process such data 
in accordance with the MailChimp Privacy Policy <https://mailchimp.com/legal/privacy/> 
and Data Protection Laws. 

 
 
     
     4.6  Tracking Technologies.  

Customer acknowledges that in connection with the performance of the Services MailChimp 
employs the use of cookies, unique identifiers, web beacons and similar tracking 
technologies ("Tracking Technologies"). Customer shall maintain appropriate notice, 
consent, opt-in and opt-out mechanisms as are required by Data Protection Laws to enable 
MailChimp to deploy Tracking Technologies lawfully on, and collect data from, the devices 
of Subscribers (defined below) in accordance with and as described in the MailChimp Cookie 
Statement </legal/cookies/>. 
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5. Subprocessing 

 
5.1  Authorized Sub-processors.  

Customer agrees that MailChimp may engage Sub-processors to process Customer Data on 
Customer's behalf. The Sub-processors currently engaged by MailChimp and authorized by 
Customer are listed in Annex A. 

     
 
     5.2  Sub-processor Obligations.  

MailChimp shall:  
 

(i) enter into a written agreement with the Sub-processor imposing data 
protection terms that require the Sub-processor to protect the Customer 
Data to the standard required by Data Protection Laws; and  

 
(ii) remain responsible for its compliance with the obligations of this DPA and 

for any acts or omissions of the Sub-processor that cause MailChimp to 
breach any of its obligations under this DPA. 

    
 
 

6. Security 
 

6.1  Security Measures.  
MailChimp shall implement and maintain appropriate technical and organizational security 
measures to protect Customer Data from Security Incidents and to preserve the security 
and confidentiality of the Customer Data, in accordance with MailChimp's security standards 
described in Annex B ("Security Measures"). 

     
     6.2  Updates to Security Measures.  

Customer is responsible for reviewing the information made available by MailChimp relating 
to data security and making an independent determination as to whether the Services meet 
Customers requirements and legal obligations under Data Protection Laws. Customer 
acknowledges that the Security Measures are subject to technical progress and 
development and that MailChimp may update or modify the Security Measures from time 
to time provided that such updates and modifications do not result in the degradation of 
the overall security of the Services purchased by the Customer. 

     
     6.3  Customer Responsibilities.  

Notwithstanding the above, Customer agrees that except as provided by this DPA, 
Customer is responsible for its secure use of the Services, including securing its account 
authentication credentials, protecting the security of Customer Data when in transit to and 
from the Services and taking any appropriate steps to securely encrypt or backup any 
Customer Data uploaded to the Services. 

     
 
 

7. Security Reports and Audits 
 

7.1  Customer acknowledges that MailChimp is regularly audited against SSAE 16 and PCI 
standards by independent third party auditors and internal auditors, respectively. Upon 
request, MailChimp shall supply (on a confidential basis) a summary copy of its audit 
report(s) ("Report") to Customer, so that Customer can verify MailChimp's compliance with 
the audit standards against which it has been assessed, and this DPA. 

     
7.2  MailChimp shall also provide written responses (on a confidential basis) to all reasonable 

requests for information made by Customer, including responses to information security 
and audit questionnaires that are necessary to confirm MailChimp's compliance with this 
DPA, provided that Customer shall not exercise this right more than once per year. 
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8. International Transfers 

 
8.1  Data center locations.  

MailChimp may transfer and process Customer Data anywhere in the world where 
MailChimp, its Affiliates or its Sub-processors maintain data processing operations. 
MailChimp shall at all times provide an adequate level of protection for the Customer Data 
processed, in accordance with the requirements of Data Protection Laws. 

     
8.2  Privacy Shield.  

To the extent that MailChimp processes any Customer Data protected by EU Data Protection 
Law under the Agreement and/or that originates from the EEA, in a country that has not 
been designated by the European Commission or Swiss Federal Data Protection Authority 
(as applicable) as providing an adequate level of protection for Personal Data, the parties 
acknowledge that MailChimp shall be deemed to provide adequate protection (within the 
meaning of EU Data Protection Law) for any such Customer Data by virtue of having self-
certified its compliance with Privacy Shield. MailChimp agrees to protect such Personal Data 
in accordance with the requirements of the Privacy Shield Principles. If MailChimp is unable 
to comply with this requirement, MailChimp shall inform Customer. 

     
     8.3  Alternative Transfer Mechanism.  

The parties agree that the data export solution identified in Section 8.2 shall not apply if 
and to the extent that MailChimp adopts an alternative data export solution for the lawful 
transfer of Personal Data (as recognized under EU Data Protection Laws) outside of the EEA 
(Alternative Transfer Mechanism), in which event, the Alternative Transfer Mechanism shall 
apply instead (but only to the extent such Alternative Transfer Mechanism extends to the 
territories to which Personal Data is transferred). 

     
 
 
Part B: GDPR Obligations from 25 May 2018 
     

9. Additional Security 
 

9.1  Confidentiality of processing.  
MailChimp shall ensure that any person who is authorized by MailChimp to process 
Customer Data (including its staff, agents and subcontractors) shall be under an appropriate 
obligation of confidentiality (whether a contractual or statutory duty). 

     
     9.2  Security Incident Response.  

Upon becoming aware of a Security Incident, MailChimp shall notify Customer without 
undue delay and shall provide timely information relating to the Security Incident as it 
becomes known or as is reasonably requested by Customer. 

     
 
 

10. Changes to Sub-processors 
 
10.1  MailChimp shall  

(i)  provide an up-to-date list of the Sub-processors it has appointed upon written 
request from Customer; and  

 
(ii)  notify Customer (for which email shall suffice) if it adds or removes Sub-processors 

at least 10 days prior to any such changes. 
     

10.2  Customer may object in writing to MailChimps appointment of a new Sub-processor within 
five (5) calendar days of such notice, provided that such objection is based on reasonable 
grounds relating to data protection. In such event, the parties shall discuss such concerns 
in good faith with a view to achieving resolution. If this is not possible, Customer may 
suspend or terminate the Agreement (without prejudice to any fees incurred by Customer 
prior to suspension or termination). 
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11. Return or Deletion of Data 

 
11.1  Upon termination or expiration of the Agreement, MailChimp shall (at Customer's election) 

delete or return to Customer all Customer Data (including copies) in its possession or 
control, save that this requirement shall not apply to the extent MailChimp is required by 
applicable law to retain some or all of the Customer Data, or to Customer Data it has 
archived on back-up systems, which Customer Data MailChimp shall securely isolate and 
protect from any further processing, except to the extent required by applicable law. 

     
 
 

12. Cooperation 
 

12.1 The Services provide Customer with a number of controls that Customer may use to 
retrieve, correct, delete or restrict Customer Data, which Customer may use to assist it in 
connection with its obligations under the GDPR, including its obligations relating to  

 
responding to requests from data subjects or applicable data protection authorities. To the 
extent that Customer is unable to independently access the relevant Customer Data within 
the Services, MailChimp shall (at Customer's expense) provide reasonable cooperation to 
assist Customer to respond to any requests from individuals or applicable data protection 
authorities relating to the processing of Personal Data under the Agreement. In the event 
that any such request is made directly to MailChimp, MailChimp shall not respond to such 
communication directly without Customer's prior authorization, unless legally compelled to 
do so. If MailChimp is required to respond to such a request, MailChimp shall promptly 
notify Customer and provide it with a copy of the request unless legally prohibited from 
doing so. 

     
12.2  If a law enforcement agency sends MailChimp a demand for Customer Data (for example, 

through a subpoena or court order), MailChimp shall attempt to redirect the law 
enforcement agency to request that data directly from Customer. As part of this effort, 
MailChimp may provide Customers basic contact information to the law enforcement 
agency. If compelled to disclose Customer Data to a law enforcement agency, then 
MailChimp shall give Customer reasonable notice of the demand to allow Customer to seek 
a protective order or other appropriate remedy unless MailChimp is legally prohibited from 
doing so. 

     
12.3  To the extent MailChimp is required under EU Data Protection Law, MailChimp shall (at 

Customer's expense) provide reasonably requested information regarding the Services to 
enable the Customer to carry out data protection impact assessments or prior consultations 
with data protection authorities as required by law. 

     
 
IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this DPA to be executed by their authorized 
representative: 
     
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp By: 
     

Name:  Daniel Kurzius 
Title:  CCO/Co-founder 
Date:  May 17, 2018 

     
Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine 
 

Name:  Ad Kreukniet 
     Title:  Secretaris 
     Date:  May 17, 2018 
 
 
 



   
PRIVACYREGLEMENT 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
09-07-2018                       versie 1.0 
 

 
19 

Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine 

 
Annex A - List of MailChimp Sub-processors 

     
MailChimp uses its Affiliates and a range of third party Sub-processors to assist it in 
providing the Services (as described in the Agreement). These Sub-processors set out 
below provide cloud hosting and storage services; content delivery and review services; 
assist in providing customer support; as well as incident tracking, response, diagnosis and 
resolution services. 

     
Entity NameCorporate Location 
Akamai Massachusetts, USA  
Amazon Washington, USA 
E-Hawk New York, USA  
El Camino California, USA 
FullContact Colorado, USA 
Google California, USA 
Neustar Virginia, USA 
R.R. Donnelley Illinois, USA 
Slack California, USA 
TaskUs California, USA 
Zendesk California, USA 

 
 
 

Annex B - Security Measures 
     

The Security Measures applicable to the Services are described here 
https://mailchimp.com/about/security/  
(as updated from time to time in accordance with Section 6.2 of this DPA). 
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PRIVACYREGLEMENT

Vaststelling.
Dit privacyreglement is goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering van 09-07-2018 en is in
werking getreden op 09-07-2018.

Den Helder, 09-07-2ALB,

Dhr. A.

Den Helder, A9-A7-2018,

hr, J,

o9-o7 -2018 2A versie 1.0


