
Geheimhoudingsovereenkomst 

De ondergetekenden: 

De Water Pharmasupport BV gevestigd in Middelburg, Michaelsdreef 13, 4335 BH, 
Bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Water, apotheker. 

En 

Apotheek …………………..gevestigd te …………, ……………………………….. 
Bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………….., apotheker 

Overwegende dat 
-  De Water Pharmasupport BV en haar medewerkers, gevestigd in Middelburg, apotheken 

begeleiden en adviseren inzake een voorraadbestelsysteem en een efficiënt werkend 
logistieksysteem; 

-  De Water Pharmasupport BV en haar medewerkers mede daardoor over uiterst vertrouwelijke 
informatie beschikt van desbetreffende apotheken; 

-  De Water Pharmasupport BV en haar medewerkers tevens kennis kunnen nemen van de door 
apotheken verkregen persoonsgegevens van patiënten; 

-  De apotheker en de apotheekmedewerkers een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben; 
-  De apotheek op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschouwd wordt als 

verantwoordelijke en De Water Pharmasupport BV als bewerker. 

Komen het volgende overeen: 

1 De gegevens 
1.1 De apotheker draagt er als verantwoordelijke zorg voor dat De Water Pharmasupport BV en 

medewerkers alleen toegang zullen verkrijgen tot die gegevens die daadwerkelijk van belang 
zijn voor de uitvoering van de met De Water Pharmasupport BV overeengekomen 
werkzaamheden. 

1.2 De Water Pharmasupport BV legt vast welke medewerkers toegang hebben tot de 
apotheekgegevens. 

2 Inschakeling derden 
 De Water Pharmasupport BV mag in het kader van deze overeenkomst alleen gebruik maken 

van een derde indien de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, 
welke toestemming de apotheker als verantwoordelijke niet zonder goede reden zal of kan 
onthouden. 

3 Geheimhoudingsplicht 
3.1 De Water Pharmasupport BV zal bij de verwerking van de gegevens in het kader van de 

overeengekomen opdracht, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

3.2 De Water Pharmasupport BV zal zijn medewerkers en andere personen die werkzaamheden 
ten behoeve van hem verrichten verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de 
persoonsgegeven waarvan zij kennis kunnen nemen. 

3.3 De Water Pharmasupport BV en haar medewerkers zullen tegenover derden tijdens en na de 
overeengekomen werkzaamheden strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de 



uitvoering van de afgesproken taken ter hunner kennis komt in verband met zaken en 
belangen van de bovenstaande apotheek. 

4 Beveiligingsmaatregelen 
 De Water Pharmasupport BV zal passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen 
enige onrechtmatige vorm van verwerking. 

5. Boetebeding 
 Bij schending van de geheimhoudingsplicht door De Water Pharmasupport b.v. of een door De 

Water Pharmasupport ingeschakelde derde, verbeurt De Water Pharmasupport ten behoeve 
van bovengenoemde apotheek een direct opvorderbare boete van 2500 euro per overtreding 
per apotheek, benevens een bedrag van 500 euro voor iedere dag dat de overtreding 
voortduurt. 

 De door de overtreding ontstane schade voor bovengenoemde apotheek zal door De Water 
Pharmasupport BV worden erkend en volledig vergoed. 

Getekend in tweevoud te …………, ……………..  2016 

………………………                                                                                       A. de Water 

Namens de verantwoordelijke                                                                 Namens de bewerker 


