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1. Definities
1. Privacy Seal: het certificaat dat dynamisch uiting geeft aan het niveau van
gegevensbescherming dat een organisatie realiseert. Het recht om het logo met de tekst
“Privacy Seal” te gebruiken, wordt door MYOBI verleend aan organisaties die voldoen aan
criteria voor zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zoals geformuleerd in artikel 2.

(Afbeelding: Privacy Seal )
2. Bewerker: de bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
3. Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp).
4. FG: de functionaris voor de gegevensbescherming in de zin van de Wbp.
5. Aspirant FG: een FG die is ingeschreven als cursist van de Leergang FG van Duthler
Academy.
6. Gecertificeerd FG: een FG die de Leergang FG van Duthler Academy met voldoende
resultaat heeft afgerond en die is ingeschreven in het FG Register of een FG die op grond
van elders verworven competenties door Duthler Academy is gecertificeerd als FG en die is
ingeschreven in het FG Register.
7. Duthler Academy: het organisatieonderdeel van Duthler Associates B.V. dat opleidingen
verzorgt, waaronder de Leergang FG.
8. Gebruiker: de organisatie waaraan Duthler Academy het recht heeft verleend om het
Privacy Seal af te beelden op de website van de organisatie en in marketinguitingen.
9. Opdrachtgever: de organisatie die verzoekt om het gebruiksrecht van het Privacy Seal.
10.Bestuurlijk gesprek: het gesprek tussen professionals van Duthler Associates met (een of
meer leden van) de raad van bestuur of directie, waaronder de portefeuillehouder
gegevensbescherming, en de FG van de organisatie die het Privacy Seal wil gebruiken of
gebruikt. Doel van het gesprek is na te gaan wat het op dat moment geldende niveau van
gegevensbescherming is binnen de organisatie, welk ambitieniveau de organisatie heeft en
wat er voor nodig is om vanuit de intenties van de organisatie de doelen te bereiken.
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2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal
Het recht om het Privacy Seal te gebruiken wordt verleend aan een organisatie (of
organisatieonderdeel) als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
1. er heeft minimaal één Bestuurlijk gesprek plaatsgevonden, en
2. er is een aspirant FG die de Leergang FG volgt aangesteld bij de organisatie, of
3. er is een door Duthler Academy gecertificeerde FG aangesteld bij de organisatie die is
ingeschreven in het FG Register.

3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal
MYOBI kan het recht om het Privacy Seal te gebruiken intrekken wanneer:
1. aanbevelingen van de FG (of aspirant FG) of bevindingen gemeld in het Bestuurlijk gesprek
onvoldoende leiden tot maatregelen, of
2. het privacybeleidsplan niet wordt uitgevoerd, of
3. de Gebruiker niet langer voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de toekenning van
het Privacy Seal.

4. Verantwoordelijkheden
1. Gebruiker is verantwoordelijk voor:
1.1. het blijven voldoen aan de criteria op basis waarvan Gebruiker het betreffende
Privacy Seal verstrekt heeft gekregen.
1.2. de implementatie van adviezen in het kader van het Privacy Seal.
1.3. de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige regelgeving die op
Gebruiker van toepassing is.
1.4. de betaling voor de dienstverlening door MYOBI in het kader van het Privacy Seal.
1.5. het staken van het gebruik en teruggave van het Privacy Seal aan MYOBI bij
beëindiging van het gebruiksrecht.
2. MYBOI is verantwoordelijk voor:
2.1. het verlenen van het recht om het Privacy Seal te gebruiken op basis van de criteria
genoemd in deze voorwaarden.
2.2. het beëindigen van het recht om het Privacy Seal te gebruiken op het moment dat
Gebruiker niet meer voldoet aan de criteria voor verlening van het Privacy Seal of het
Privacy Seal niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden gebruikt.
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2.3. het opstellen en publiceren van de uitkomsten van het Bestuurlijk gesprek in een
verslag van bevindingen dat vervolgens onder het Privacy Seal wordt gepubliceerd.
2.4. het tonen van informatie over het Privacy Seal en de organisatie van Gebruiker
wanneer het Privacy Seal op de website van Gebruiker wordt aangeklikt.

5. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst om het Privacy Seal te gebruiken wordt aangegaan voor een periode van
vijf jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een
jaar.
2. De overeenkomst kan beëindigd worden door middel van schriftelijke opzegging aan de
wederpartij met een opzegtermijn van drie maanden.
3. Het recht om het Privacy Seal te gebruiken wordt steeds voor een jaar verleend.
4. Het recht om het Privacy Seal te gebruiken wordt verlengd op basis van de uitkomsten van
de bevindingen uit het Bestuurlijk gesprek, tenzij daarbij blijkt dat Gebruiker niet meer
voldoet aan de criteria voor verlening van het Privacy Seal.
5. MYOBI kan het gebruiksrecht beëindigen wanneer Gebruiker niet meer voldoet aan de
criteria voor verlening van het Privacy Seal of het Privacy Seal niet in overeenstemming
met deze algemene voorwaarden gebruikt.
6. Bij beëindiging van het gebruiksrecht is Gebruiker verplicht het Privacy Seal van de website
en marketing uitingen te verwijderen en het Privacy Seal terug te geven aan MYOBI.

6. Intellectuele eigendomsrechten
1. Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften,
waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of
andere informatie die zijn gebruikt voor het Privacy Seal, zijn en blijven het eigendom van
TTP Associates. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen
toestemming van TTP Associates via MYOBI. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
2. De intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan het Privacy Seal berusten bij
TTP Asssociates. TTP Associates verleent aan Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief,
niet-overdraagbaar gebruiksrecht om het Privacy Seal op de website van Gebruiker af te
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beelden en te gebruiken in marketing uitingen. Gebruiker mag het Privacy Seal niet in sublicentie geven.

7. Betaling
1. De kosten van het gebruiksrecht voor het Privacy Seal worden eenmaal per jaar bij
voorschot in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden
betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van
specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
2. Als MYOBI het gebruiksrecht tussentijds intrekt, bestaat geen recht op restitutie van
betaling.
3. De op de factuur vermelde betalingstermijn dan wel de betalingstermijn zoals bedoeld in
lid 1 van deze bepaling moet worden beschouwd als een fatale termijn.
4. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening of opschorting.
5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel
aangegeven.

8. Aansprakelijkheid
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht voor een Privacy Seal een gebeurtenis
voordoet die tot aansprakelijkheid van MYOBI leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot het factuurbedrag van de opdracht voor het Privacy Seal. Onder een gebeurtenis wordt
eveneens verstaan een nalaten.
2. Indien MYOBI aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van
MYOBI in dat geval wordt uitgekeerd.
3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MYOBI meldt.
4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de
aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met
MYBOI als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
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5. Indien MYOBI een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een
opdracht inschakelt, dan is MYOBI jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten
die door de verbonden persoon worden gemaakt.
6. Indien MYOBI in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever
wordt aangesproken door derden, vrijwaart opdrachtgever MYOBI voor en tegen alle
aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en
schadevergoedingen.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en
vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan Duthler Associates verbonden persoon, in
het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel
van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene
voorwaarden beroepen.

9. Overmacht
1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder
begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i)
overmacht van toeleveranciers van MYOBI, (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan MYOBI zijn
voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen
van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan MYOBI is voorgeschreven, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerkof telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene
vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het
recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de
overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Vertrouwelijkheid
1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle
vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking
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komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen
(waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens,
producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie
zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen
als zodanig is aangeduid.

11. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Privacy Seal en worden
gepubliceerd op www.myobi.eu.
2. Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen MYOBI en haar
opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
3. Alleen de rechter te ’s- Gravenhage is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen
MYOBI en de Opdrachtgever c.q. Gebruiker kennis te nemen.
4. MYOBI is een afzonderlijke rechtspersoon. MYBOI B.V. is gevestigd in ’s-Gravenhage en
ingeschreven in het handelsregister onder nr. 65258878.
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