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Appendix 2 
Technical and Organizational Security Measures  
(Annex 2 to the Standard Contractual Clauses) 

Bijlage 2 
Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 

(Bijlage 2 bij de Modelcontractbepalingen) 

OCLC has implemented the following technical 
and organizational measures designed to ensure 
the confidentiality, integrity, availability and 
resilience of data processing systems and 
services. OCLC may replace or change these 
measures at any time, provided that new 
measures serve substantially the same 
purpose(s) without diminishing the level of 
security applicable to Personal Data. 

OCLC heeft de volgende technische en 
organisatorische maatregelen geïmplementeerd 
om de beschikbaarheid, integriteit, 
vertrouwelijkheid en veerkracht van 
gegevensverwerkingssystemen en - diensten 
te waarborgen. OCLC kan deze maatregelen 
vervangen of wijzigen, op voorwaarde dat nieuwe 
maatregelen hoofdzakelijk hetzelfde doel dienen 
en zonder dat dit ten koste gaat van het 
beveiligingsniveau dat van toepassing is op de 
beveiliging van Persoonsgegevens. 

I. Organisational Controls I. Organisatorische controle

• Data Protection Officer • Functionaris voor
gegevensbescherming

• Full-time staff of information technology
security professionals

• Voltijdse IT security professionals

• Data governance body reporting to
executive management

• Data governance afdeling die rapporteert
aan het management

• Policies in place prohibiting the disclosure
of confidential information

• Beleid aanwezig dat de openbaarmaking
van vertrouwelijke informatie verbiedt

• Third-party independent security
assessments are periodically conducted.

• Externe onafhankelijke
beveiligingsbeoordelingen worden
periodiek uitgevoerd

II. Physical Access Controls II. Fysieke toegangscontrole

• 24-hour staffed security at data centres • 24-uurs bemande beveiliging bij datacenter
• Access to data centre controlled via

proximity card and/or biometric devices
• Toegang tot het datacenter door middel

van een proximity kaart en/of biometrische
apparaten

• Computing equipment in access- controlled
areas

• Computerapparatuur staat in zones met
gecontroleerde toegang

• Video surveillance throughout facility and
perimeter

• Videobewaking aanwezig, zowel in het
datacenter als de omgeving ervan

III. Logical Access Controls III. Logische toegangscontrole

• Secure connections from customer
browsers to our services accessing patron
data stores

• Veilige verbindingen van de browsers bij
klanten tot onze diensten met toegang tot
eindgebruikergegevens

• Regular network and system scanning for
vulnerabilities

• Regelmatig scannen van netwerken en
systemen op kwetsbaarheden

• Perimeter firewalls and edge routers block
unused protocols

• Perimeterfirewalls en routers blokkeren
onbekende/niet-gebruikte protocollen

• Internal firewalls segregate traffic between
the application and database tiers

• Interne firewalls scheiden verkeer tussen
de applicatie en databaselagen
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• OCLC uses a variety of methods to
prevent, detect, and eradicate malware

• OCLC gebruikt verschillende methoden om
malware te voorkomen, op te sporen en uit
te roeien

• OCLC’s Information Security staff monitors
notification from various sources and alerts
from internal systems to identify and
manage threats

• De Information Security medewerkers van
OCLC monitoren meldingen van
verschillende bronnen en waarschuwingen
van interne systemen om bedreigingen te
identificeren en te beheren

• Network vulnerability assessments
conducted

• Er worden kwetsbaarheidsonderzoeken op
het netwerk uitgevoerd

• Selected penetration testing conducted • Er worden geselecteerde penetratietests
uitgevoerd

• OCLC tests code for security vulnerabilities • OCLC test code op
beveiligingskwetsbaarhede

IV. Environmental and Business Continuity
Controls

IV. Controle op milieu- en
bedrijfscontinuïteit

• Fire suppression systems in our data
centre facilities

• Brandbestrijdingssystemen in onze
datacenters

• Humidity and temperature control • Vocht- en temperatuurregeling
• Raised flooring to facilitate continuous air

circulation
• Verhoogde vloer om een continue

luchtcirculatie mogelijk te maken
• Connected to the Internet via redundant,

diversely routed links from multiple Internet
Service Providers served from multiple
telecommunication provider Points of
Presence

• Verbonden met internet via redundante,
divers gerouteerde koppelingen van
meerdere internetproviders die worden
bediend vanuit meerdere Points of
Presence van de aanbieder van
telecommunicatie.

• Underground utility power feed into each
building

• Ondergrondse stroomvoorziening voor
nutsvoorzieningen in elk gebouw

• Uninterruptible power systems (UPS) • Niet verstoorbare elektriciteit ssystemen
(UPS)

• Redundant power distribution units (PDUs) • Redundante stroomdistributie eenheden
(PDU's)

• Diesel generators with on-site diesel fuel
storage at each data centre location

• Dieselgeneratoren met on-site opslag van
dieselbrandstof op elke locatie van het
datacenter

• Nightly data backups • Nachtelijke gegevensback-ups
• Regular testing of restoration from backups • Regelmatig testen van herstel van back-

ups
• Disaster recovery solution for WorldShare

Management Services
• Disaster Recovery voor WorldShare

Management Services

V. Incident Response, Notification, and
Remediation

V. Incidentrespons, melding en
remediëring

• Incident response process for security
events that may affect the confidentiality,
integrity, or availability of its systems or
data

• Incident-responsproces voor
beveiligingsgebeurtenissen die de
beschikbaarheid, integriteit of
vertrouwelijkheid van de systemen of
gegevens kunnen beïnvloeden

• Incident Response Team trained in incident
response and forensics

• Incident Response Team getraind in
incident respons en forensisch onderzoek


	1. Definities
	1.1. “Authorised Affiliate” means Customer's Affiliate(s) which (a) are subject to the data protection laws and regulations of the European Union, the European Economic Area and/or their member states, Switzerland and/or the United Kingdom; (b) are permitted to use the Covered Services pursuant to the Agreement between Customer and OCLC; and (c) have not signed their own 
	1.1. “Geautoriseerd filiaal” betekent het(de) filia(a)l(en) van de Klant dat(die) (a) onderworpen is(zijn) aan de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en/of haar lidstaten, Zwitserland en/of het Verenigd Koninkrijk; (b) dat(die) gerechtigd is(zijn) de Relevante diensten te gebruiken krachtens de Overeenkom
	1.2. “Affiliate” means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the subject entity.  “Control,” for purposes of this definition, means direct or indirect ownership or control of more than 50% of the voting interests of the subject entity. 
	1.2. “Filiaal” betekent elke entiteit die de directe of indirecte zeggenschap heeft over de betreffende entiteit, waarover de betreffende entiteit zeggenschap heeft of die onder gezamenlijk zeggenschap staat met de betreffende entiteit. “Zeggenschap” betekent, voor de toepassing van deze definitie, direct of indirect eigendom van of zeggenschap over meer dan 50% van de st
	1.3. “Covered Services” means the OCLC services that are ordered by the Customer from OCLC involving the hosting and related Processing of Personal Data on behalf of the Customer, as set forth in the applicable Services Agreement.
	1.3. “Relevante diensten” betekent de OCLC diensten die door de Klant bij OCLC worden besteld met betrekking tot het hosten en de gerelateerde Verwerking van Persoonsgegevens namens de Klant, zoals uiteengezet in de toepasselijke Dienstverleningsovereenkomst.
	1.4. “Customer” means the customer entity listed on the first page of this DPA.  The Customer entity is the entity that signed the Services Agreement and that determines the purposes and means of Processing of Personal Data.  The Customer is considered the “Controller” of the Personal Data provided pursuant to this DPA.
	1.4. “Klant” betekent de klantentiteit vermeld op de eerste pagina van deze OG. De klantentiteit is de entiteit die de Dienstverleningsovereenkomst heeft ondertekend en die de doeleinden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt. De Klant wordt beschouwd als de “Verwerkingsverantwoordelijke” van de Persoonsgegevens die ingevolge deze OG worden verstrekt.
	1.5. “Data Protection Laws and Regulations” means all applicable laws which govern the use of data relating to identified or identifiable natural persons (“Data Subjects”) , including the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”), as amended or replaced from time to time, and any other foreign or domestic laws to the extent that they are applicable to a Party in the 
	1.5. “Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming” betekent alle wetten die van toepassing zijn op het gebruik van gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (“Betrokkenen”), met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AVG”), zoals gewijzigd of van tijd tot tijd vervangen, en alle andere buitenlandse 
	1.6. “Personal Data” means any personal data, as defined in the Data Protection Laws and Regulations, which is provided by or on behalf of Customer and Processed by the Processor pursuant to the Services Agreement.  An overview of the categories of Personal Data and purposes for which the Personal Data are being Processed is provided in Annex 1.
	1.6. “Persoonsgegevens” betekent alle persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, die door of namens de Klant worden verstrekt en door de Verwerker worden verwerkt krachtens de Dienstverleningsovereenkomst. Een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens en doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, is te 
	1.7. “Regulator” means any supervisory authority with authority under Data Protection Laws and Regulations over all or any part of the provision or receipt of the Covered Services or the Processing of Personal Data. 
	1.7. “Regelgever” betekent elke toezichthoudende autoriteit die krachtens de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming bevoegd is voor het geheel of een deel van de verlening of ontvangst van de Relevante diensten of de Verwerking van Persoonsgegevens. 
	1.8. “Personal Data Breach” means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, the Personal Data transmitted, stored or otherwise Processed.
	1.8. “Inbreuk in verband met Persoonsgegevens” betekent een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking van of de toegang tot de Persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt
	1.9. “Services Agreement” means the agreement between OCLC and a specific customer under which Covered Services are provided by OCLC to that customer.  For many (but not all) customers, this form will be called the Master Services Agreement.
	1.9. “Dienstverleningsovereenkomst” betekent de overeenkomst tussen OCLC en een bepaalde klant waarbij Relevante diensten door OCLC aan die klant worden verleend. Voor veel (maar niet alle) klanten wordt deze vorm de Mantelovereenkomst genoemd. 
	1.10. “Standard Contractual Clauses” or “SCCs” means the Standard Contractual Clauses for the transfer of Personal Data to Processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection, adopted by the European Commission’s decision of 5 February 2010 (2010/87/EU), and any new Standard Contractual Clauses applicable between controllers 
	1.10. " Modelcontractbepalingen " of " MCB's" betekent de Modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan Verwerker die zijn gevestigd in derde landen die geen passende waarborgen van gegevensbescherming bieden, goedgekeurd door het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (2010 / 87 / EU) en eventuele nieuwe Modelcontractbepalingen die van
	1.11. “Subprocessor” means any data Processor engaged to Process Personal Data on behalf of OCLC and/or its Affiliates. For the avoidance of doubt, OCLC’s colocation data centre facilities are not considered Subprocessors under this DPA.
	1.11. “Subverwerker” betekent een Verwerker die wordt ingeschakeld om Persoonsgegevens namens OCLC en/of zijn Filialen te verwerken. Ter verduidelijking, het datacenter van OCLC worden niet aangemerkt als Subverwerker in deze OG.
	1.12. Terms such as “Data Subject”, “Processing”, “Controller”, “Processor” and “Supervisory Authority” shall have the meaning ascribed to them in the Data Protection Laws and Regulations.
	1.12. Begrippen zoals “Betrokkene”, “Verwerking”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker” en “Toezichthoudende autoriteit” hebben de betekenis die daaraan in de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming wordt toegekend.
	2. Services Agreement

	1. Definitions
	2. Dienstverleningsovereenkomst
	2.1. This DPA supplements the Services Agreement and in the event of any conflict between the terms of this DPA and the terms of the Services Agreement, the terms of this DPA prevail.
	2.1. Deze OG vult de Dienstverleningsovereenkomst aan en in het geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze OG en die van de Dienstverleningsovereenkomst prevaleren de voorwaarden van deze OG.
	2.2. [intentionally omitted]
	2.2. [artikel verwijderd]
	3. Data Protection Laws and Regulations

	3. Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming
	3.1. Roles of the Parties.  The Parties acknowledge and agree that OCLC will Process the Personal Data in the capacity of a Processor and that Customer will be the Controller of the Personal Data. 
	3.1. Rol van de partijen. De Partijen erkennen en komen overeen dat OCLC de Persoonsgegevens zal Verwerken in de hoedanigheid van een Verwerker en dat de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens zal zijn. 
	3.2. DPO.  Upon enforcement of the GDPR. the Parties will each designate a data protection officer (a “DPO”) and provide their contact details to the other Party where required by the Data Protection Laws and Regulations.  If Processor changes its DPO, it will notify Customer either in writing or by posting the name and contact information for its DPO on its website. 
	3.2. FG. Bij de tenuitvoerlegging van de AVG wijzen de Partijen elk een functionaris voor gegevensbescherming aan (een “FG") en verstrekken zij hun contactgegevens aan de andere Partij, indien vereist door de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien de Verwerker een andere FG aanstelt, zal hij Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen of door de naam 
	4. Obligations of the Customer

	4. Verplichtingen van de Klant
	4.1. Instructions.  This DPA and the Services Agreement are Customer’s complete and final instructions at the time of signature of the DPA to OCLC for the Processing of Personal Data.  Any additional or alternate instructions must be agreed upon mutually by the Parties in writing, unless such instructions are required by law.  Customer warrants that the instructions it pr
	4.1. Instructies. Op het moment van ondertekening van de OG vormen deze OG en de Dienstverleningsovereenkomst de volledige en definitieve instructies van de Klant aan OCLC voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten door de Partijen schriftelijk worden overeengekomen, tenzij dergelijke instructies wettelijk vereist zij
	4.2. Data Subject and Supervisory Authority Requests.  Subject to OCLC complying with its obligation under Section 5.2 below, Customer shall be responsible for communications and leading any efforts to comply with all requests made by Data Subjects under Data Protection Laws and Regulations and all communications from any Regulator that relate to the Personal Data, in acc
	4.2. Verzoeken van Betrokkenen en de Toezichthoudende Autoriteit. Behoudens naleving door OCLC van zijn verplichting onder artikel 5.2 hieronder, is de Klant verantwoordelijk voor communicaties en het leiden van alle inspanningen om te voldoen aan alle verzoeken die door de Betrokkenen worden gedaan krachtens de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming en alle c
	4.3. Notice, Consent and Other Authorizations. Customer is responsible for the accuracy, quality, and legality of Personal Data and the means by which Customer acquired the Personal Data that it provides to OCLC for Processing under the Services Agreement.  Customer is responsible for providing any notice to the Data Subjects and for obtaining and demonstrating evidence t
	4.3. Kennisgeving, instemming en andere machtigingen. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit en rechtmatigheid van Persoonsgegevens en de wijze waarop de Klant de Persoonsgegevens die hij voor Verwerking in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst aan OCLC verstrekt, heeft verkregen. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle kennis
	4.4. Claims by Authorised Affiliates. Customer’s Authorised Affiliates will not bring a claim directly against Processor or any of its Affiliates.  In the event that one of Customer’s Authorised Affiliates wishes to assert a valid legal action, suit, claim or proceeding against Processor or any of its Affiliates (a “Customer Affiliate Claim”): (i) Customer must bring such
	4.4. Claims van Geautoriseerde filialen. De Geautoriseerde filialen van de Klant zullen geen claim indienen tegen Verwerker of een van zijn Filialen. Indien een van de Geautoriseerde filialen van de Klant toch juridische stappen, bijv. een claim of rechtszaak, wenst te nemen tegen Verwerker of aan een van zijn Filialen (“Klantfilaal claim”) dan zal (i) Klant de Klantfilia
	5. Obligations of the Processor

	5. Verplichtingen van de Verwerker
	5.1. Scope of Processing.  OCLC will Process the Personal Data on documented instructions from Customer, including with regard to transfers of Personal Data to a third country or an international organization, and in such manner as is necessary for the provision of Covered Services under the Service Agreement, except as required to comply with a legal obligation to which 
	5.1. Toepassingsgebied van de Verwerking. OCLC zal de Persoonsgegevens verwerken op basis van de gedocumenteerde instructies van de Klant, ook met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, en wel op zodanige wijze als noodzakelijk is voor het verlenen van de Relevante diensten onder de Dienstverleningsovereenk
	5.2. Data Subject Requests.  If OCLC receives a request from any Data Subject made under Data Protection Laws and Regulations relating to Personal Data, OCLC will refer the Data Subject to Customer. At Customer’s request, OCLC will provide reasonable assistance to Customer to assist Customer in fulfilling its obligations related to Data Subject rights under Chapter III of
	5.2. Verzoeken van Betrokkenen. Indien OCLC een verzoek met betrekking tot Persoonsgegevens van een Betrokkene ontvangt op grond van de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, zal OCLC de Betrokkene doorverwijzen naar de Klant. Op verzoek van de Klant zal OCLC de Klant op redelijker wijze bijstaan bij het voldoen aan haar verplichtingen gerelateerd aan de rech
	5.3. Regulator Requests.  OCLC will provide reasonable assistance to Customer to address any communications and abide by any advice or orders from any Regulator relating to the Personal Data. 
	5.3. Verzoeken van de Regelgever. OCLC zal de Klant op redelijkerwijze bijstaan bij het communiceren met en het opvolgen van eventuele adviezen of bevelen van een Regelgever met betrekking tot de Persoonsgegevens.
	5.4. Retention.  OCLC will retain Personal Data only for as long as Customer deems it necessary for the permitted purpose, or as required by applicable laws.  At the termination of the Services Agreement, or upon Customer’s written request, OCLC will either destroy or return the Personal Data to Customer, unless legal obligations require OCLC to retain Personal Data.  Upo
	5.4. Bewaring van gegevens. OCLC bewaart Persoonsgegevens slechts zolang de Klant dit noodzakelijk acht voor het toegestane doel of zoals wordt vereist door de toepasselijke wetgeving. Bij beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst of op schriftelijk verzoek van de Klant zal OCLC de Persoonsgegevens vernietigen of aan de Klant retourneren, tenzij OCLC wettelijk verpl
	5.5. Disclosure to Third Parties.  OCLC will not disclose the Personal Data to third parties except as permitted by this DPA or the Services Agreement, unless OCLC is required to disclose the Personal Data by applicable laws, in which case OCLC shall (to the extent permitted by law) notify Customer in writing and liaise with Customer before complying with such disclosure 
	5.5. Openbaarmaking aan Derden. OCLC zal de Persoonsgegevens niet aan derden openbaar maken, behalve voor zover toegestaan door deze OG of de Dienstverleningsovereenkomst, tenzij OCLC verplicht is de Persoonsgegevens openbaar te maken op grond van toepasselijke wetgeving, in welk geval OCLC de Klant hiervan (voor zover wettelijk toegestaan) schriftelijk in kennis zal stel
	5.6. Confidentiality.  OCLC will endeavour to treat all Personal Data as strictly confidential and will inform all of its employees, agents, and approved Subprocessors engaged in Processing the Personal Data of the confidential nature of such information. OCLC will ensure that personnel authorized to Process the Personal Data are subject to appropriate binding confidentia
	5.6. Vertrouwelijkheid. OCLC streeft ernaar alle Persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en zal al zijn medewerkers, vertegenwoordigers en erkende Subverwerkers die zich bezighouden met de Verwerking van de Persoonsgegevens informeren over de vertrouwelijke aard van dergelijke informatie. OCLC draagt er zorg voor dat medewerkers die bevoegd zijn om de Pers
	5.7. Security.  OCLC will keep the Personal Data confidential and implement and maintain administrative, physical, technical and organizational safeguards for the security, confidentiality and integrity of Personal Data as detailed in Annex 2 (including protections against accidental or unlawful loss, destruction, alteration, damage, unauthorized disclosure of, or access 
	5.7. Beveiliging. OCLC zal de Persoonsgegevens vertrouwelijk houden en de administratieve, fysieke, technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging, de vertrouwelijkheid en integriteit van Persoonsgegevens zoals beschreven in bijlage 2 (waaronder bescherming tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies, vernietiging, wijziging, beschadiging, onbevoegde
	5.8. GDPR Articles 32-36.  Upon enforcement of the GDPR, taking into account the nature of the Processing and the information available to OCLC, OCLC will provide reasonable assistance to Customer in complying with its obligations under GDPR Articles 32-36 (inclusive) (which address obligations with regard to security, breach notifications, data protection impact assessme
	5.8. Artikelen 32 tot en met 36 van de AVG. Bij de tenuitvoerlegging van de AVG zal OCLC, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie die voor OCLC beschikbaar is, de Klant redelijke bijstand verlenen bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en met 36 van de AVG (die betrekking hebben op verplichtingen inzake beveiliging,
	6. Audit

	6. Audit
	6.1. Process.  Customer is entitled to have a reputable, independent third party or auditor with expertise in data security (the “Auditor”) inspect Processor’s policies and records relating to the Processing of Personal Data by Processor to ensure Processor’s compliance with Section 5.7, provided that such Auditor is reasonably acceptable to Processor.  Processor will pro
	6.1. Verwerking. De Klant heeft het recht om het beleid en de administratie met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker te laten controleren door een gerenommeerde, onafhankelijke derde partij of controleur met deskundigheid op het gebied van gegevensbeveiliging (de “Controleur” genoemd), om de naleving van artikel 5.7 door de Verwerker te verz
	6.2. Timing and Costs.  Customer will provide Processor with at least one (1) month’s written notice of any audit.  Prior to the start of an audit, the Parties will agree to reasonable time, duration, place, manner, and conditions for the audit.  Customer shall bear the cost of any audit requested pursuant to this Section 6.
	6.2. Tijdschema en kosten. De Klant zal Verwerker ten minste een (1) maand van tevoren van een controle schriftelijk in kennis stellen. Voorafgaand aan een controle komen de Partijen een redelijke tijd, duur, plaats, wijze en voorwaarden voor de controle overeen. De Klant draagt de kosten van elke controle die op grond van dit artikel 6 wordt verzocht.
	6.3. Disclosure.  Prior to any such inspection, the Auditor must sign a non-disclosure agreement, which shall be provided to Auditor by Processor.  The results of the inspection and all information reviewed during such inspection will be deemed Processor’s confidential information and shall be protected by Auditor in accordance with the terms of the non-disclosure agreeme
	6.3. Openbaarmaking. Voorafgaand aan een dergelijke controle moet de Controleur een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen die door de Verwerker aan de Controleur wordt verstrekt. De resultaten van de controle en alle informatie die tijdens deze controle wordt beoordeeld, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van de Verwerker en worden door de Controleur bescher
	7. Contracting with Subprocessors

	7. Contracten met Subverwerkers
	7.1. Customer consents, on its own behalf and on behalf of its Authorized Affiliates, to the use of Subprocessors for the Processing of Personal Data in relation to the Services Agreement. If Customer requests, Processor will inform Customer of the name and role of each Subprocessor it uses to provide the Covered Services.  
	7.1. De Klant, namens zichzelf en zijn Geautoriseerde filialen, stemt in met het inschakelen van Subverwerkers voor de Verwerking van Persoonsgegevens in verband met de Dienstverleningsovereenkomst. Indien Klant hierom vraagt informeert Verwerker de Klant over de naam en de rol van de Subverwerkers waarvan gebruik wordt gemaakt voor het leveren van de Relevante diensten.
	7.2. Processor will be liable for the acts and omissions of its Subprocessors to the same extent Processor would be liable if performing the services of each of those Subprocessors directly under the terms of this DPA.
	7.2. De Verwerker is in dezelfde mate aansprakelijk voor het doen en nalaten van zijn Subverwerkers als dat de Verwerker aansprakelijk zou zijn geweest indien hij de diensten van elk van die Subverwerkers zelf had uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van deze OG.
	7.3. Customer provides a general consent to the engagement of additional Subprocessors, subject to compliance with the requirements below.  
	7.3. De Klant geeft OCLC een algemene toestemming om nieuwe Subverwerkers in te schakelen, op voorwaarde van naleving van de onderstaande eisen. 
	a. Processor will provide Customer with written notice (“New Subprocessor Notice”) of the addition of any new Subprocessor to the list of authorized Subprocessors in place on the effective date of this DPA.  
	a. De Verwerker zal de Klant schriftelijk in kennis stellen (“Aankondiging Nieuwe Subverwerker”) van de toevoeging van een nieuwe Subverwerker aan de lijst van geautoriseerde Subverwerkers zoals die bestaat ten tijde van het aangaan van deze OG. 
	b. Processor shall ensure that the Subprocessor is bound by written contract or other legal act to the same data protection obligations of Processor under this DPA and the Data Protection Laws and Regulations.
	b. De Verwerker zorgt ervoor dat de Subverwerker door een schriftelijke overeenkomst of een andere rechtshandeling gebonden is aan dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen van de Verwerker uit hoofde van deze OG en de Wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.
	c. If there is no objection by Customer within fifteen (15) days after receipt of a New Subprocessor Notice, this will be deemed acceptance by Customer to the use of the proposed new Subprocessor.
	c. Indien de Klant binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een kennisgeving voor een Nieuwe Subprocessor hiertegen geen bezwaar aantekent, wordt het gebruik van de voorgestelde nieuwe Subprocessor geacht te zijn aanvaard door de Klant.
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