LARUS HOSTING: ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE
BESCHERMING VAN GEGEVENS IN HET KADER VAN DE EUROPESE
WETGEVING (“ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING” –
AVG)
Larus zal bij de uitvoering van zijn dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van zijn klanten.
Op basis van AVG wordt de klant hierbij beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke en Larus als verwerker.
Dit document bevat de voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door Larus.

VERPLICHTINGEN
Larus verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij de uitvoering van de tussen klant en Larus
gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Larus gebeurt op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze, overeenkomstig de het verzoek tot dienstverlening van de klant.

SUBVERWERKERS
Larus zal geen subverwerkers inschakelen voor de uitvoering van haar dienstverlening zonder hiervan de klant
op de hoogte te stellen. Wanneer Larus een subverwerker inschakelt, dan zal Larus er zorg voor dragen dat de
subverwerker contractueel tot minstens dezelfde verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming is
verbonden. Larus blijft in deze context het aanspreekpunt van de klant.
Larus maakt voor zijn platformen gebruik van de diensten van DigitalOcean op servers in de Europese Unie.

OVERDRACHT AAN DERDEN
Larus zal de persoonsgegevens niet intentioneel doorgeven aan of bewaren bij een derde partij en/of in een
land buiten de Europese Unie behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de klant of wanneer een wet- of
regelgevend kader dit vereist of een bevoegde overheid hiertoe de opdracht geeft.
Wanneer de klant zelf persoonsgegevens aan derden en/of naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, al
dan niet via de dienstverlening, vrijwaart de klant Larus tegen alle rechtsvorderingen gebaseerd op een
aangegeven inbreuk op de AVG.

BEVEILIGING
Larus treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
onrechtmatige toegang of verwerking. Deze maatregelen bieden een passend beveiligingsniveau, rekening
houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, gelet op de risico’s van de verwerking en de
aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

DATALEKKEN
Larus zal onmiddellijk na de vaststelling van een datalek de klant hiervan op de hoogste stellen. De informatie
die aan de klant wordt bezorgd omvat 1) de aard en het tijdstip van de inbreuk, 2) het aantal personen waarvan
de gegevens mogelijk bij het lek zijn betrokken, 3) het soort persoonsgegevens bij het lek zijn betrokken en 4)
de maatregelen die door Larus zijn getroffen of worden getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige
inbreuken te voorkomen.
Larus zal aan de klant bijstand verlenen voor het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen inzake melding aan
de Autoriteit Persoonsgegeven.

VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
In geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Larus
hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk en hoogstens binnen tien werkdagen volgend op het verzoek
alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om aan het verzoek te voldoen, voor zover de klant zelf
geen toegang heeft tot de persoonsgegevens om op eigen initiatief aan het verzoek te voldoen.

GEHEIMHOUDING
Larus verbindt zich er toe de persoonlijke gegevens en de verwerking ervan met de uiterste vertrouwelijkheid
te behandelen.
Larus verzekert er zich van dat alle personen die toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens en/of de
verwerking ervan, door een dienaangaande overeenkomst tot vertrouwelijkheid zijn gebonden.

INTELLECTUELE RECHTE N
Alle intellectuele rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens, behoren toe aan de
verwerkingsverantwoordelijke, behoudens anders opgenomen in een overeenkomst tussen de beide partijen.

DUUR EN BEËINDIGING
De verplichtingen beschreven in deze voorwaarden duren zo lang de onderliggende overeenkomst tussen de
klant en Larus bestaat. In het bijzonder met betrekking tot de plicht tot geheimhouding blijft de verplichting
ook bestaan na de beëindiging van de onderliggende overeenkomst.
Bij de beëindiging van de overeenkomst zal Larus de persoonsgegevens terugbezorgen aan de klant, dan wel
vernietigen, inclusief eventuele back-ups, naargelang de aard van de dienstverlening terugbezorging of
vernietiging als logische optie biedt..

