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Aanvullende Voorwaarden AVG-Ondersteuning  
 
tussen: Metis Privacy B.V, kantoor houdende te 
Drachten, Lavendelheide 11B, 9202 PD, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. 
Wijma, hierna te noemen  
 
Aanbieder 
 
en 
 
ondernemer met wie Aanbieder een schriftelijke 
overeenkomst is aangegaan waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, hierna te noemen  
 
Gebruiker. 
 
Gezamenlijk aan te refereren als Partijen, 
 
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  
 
Artikel 1. Functionaris Gegevensbescherming 
1. De functionaris gegevensbescherming die door 

Aanbieder wordt geleverd is ter zake kundig 
conform artikel 37 van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

2. De Functionaris Gegevensbescherming is tijdig 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
m.b.t. de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

3. De Functionaris Gegevensbescherming mag 
geen andere taken voor de klant uitvoeren 
wanneer deze conflicteren met zijn/haar taak 
als Functionaris Gegevensbescherming. 

4. De Functionaris Gegevensbescherming heeft 
een in zake relevante VOG-verklaring op 
tenminste de volgende onderdelen: 

a. 11: Bevoegdheid hebben tot het 
raadplegen en/of bewerken van 
systemen 

b. 12: Met gevoelige/vertrouwelijke 
informatie omgaan 

Artikel 2. Verplichtingen 
1. De klant geeft de Functionaris 

Gegevensbescherming  toegang tot alle 
persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten 
die nodig zijn om zijn/haar taken te kunnen 
vervullen. 

2. Alle benodigde middelen die de Functionaris 
Gegevensbescherming nodig heeft om zijn/haar 
taken conform artikel 39 te kunnen voeren 
worden ter beschikking gesteld. 

3. De Functionaris Gegevensbescherming zal 
geen instructies ontvangen m.b.t. de uitvoering 
van de taken zoals benoemd in Artikel 39 van 
de AVG. 

4. Klant betrekt de Functionaris 
Gegevensbescherming tijdig bij alle 

aangelegenheden die verband houden met de 
bescherming van persoonsgegevens. 

5. Het is de klant niet toegestaan om ter 
beschikking gestelde documentatie zonder 
toestemming openbaar te maken en/of te delen 
met derden. 

Artikel 3. Verantwoordelijkheden 
1. De klant is en blijft zelf verantwoordelijk om te 

handelen conform de AVG.  
2. Aanbieder/de Functionaris 

Gegevensbescherming kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor het 
handelen van medewerkers van de klant. 

3. De Functionaris Gegevensbescherming heeft 
slechts een adviserende rol, de klant beslist 
uiteindelijk wat wordt geïmplementeerd. 

Artikel 4. Fair Use Policy 
Metis Privacy B.V. hanteert een Fair Use Policy om 
overlast voor andere klanten te voorkomen. 
 
1. Metis Privacy B.V. hanteert geen maandelijks 

limiet voor het gebruik van haar diensten, 
echter het is de klant niet toegestaan om 
onnodig significant meer dan gemiddeld 
gebruik te maken van de dienst dan 
gemiddeld.  

2. Het is de klant niet toegestaan handelingen te 
verrichten, of te laten verrichten die schade of 
overlast kunnen veroorzaken aan Metis 
Privacy B.V, haar overige klanten, of waardoor 
haar gerechtvaardigde belangen geschaad 
kunnen worden. 

3. Wanneer onrechtmatig gebruik door Metis 
Privacy B.V. geconstateerd wordt zal Metis 
Privacy B.V. de klant hierover informeren. 
Metis Privacy B.V. gaat er vanuit dat de klant 
na overleg haar gedrag aanpast. Indien dit niet 
gebeurt zal Metis Privacy B.V. eventueel de 
overeenkomst voor betreffende diensten 
ontbinden. 
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