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ADDENDUM OVER GEGEVENSVERWERKING VAN CITRIX 

STANDAARDCONTRACTBEPALINGEN VAN DE EUROPESE UNIE 

Addendum bij de VK SCB  

 

Addendum met betrekking tot internationale 

gegevensoverdracht bij de standaardcontractbepalingen van de 

EU  

VERSIE B1.0, van kracht vanaf 21 maart 2022  

 

Dit Addendum is uitgegeven door de Commisaris voor informatie voor partijen 

die Beperkte overdrachten doen. De Commissaris voor informatie is van oordeel 

dat het Passende waarborgen biedt voor beperkte doorgiften wanneer het wordt 

aangegaan als een juridisch bindend contract.  

In overeenstemming met Sectie 7 van het Addendum over gegevensverwerking 

van Citrix (versie 11 maart 2022) (gepubliceerd op het Citrix Trust Center op 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data- processing-agreement.html) 

('Addendum'), is dit Addendum dat door middel van verwijzing in het Addendum 

is opgenomen, beschikbaar voor uitvoering door de klantentiteit die Services 

heeft aangeschaft waarop het Addendum van toepassing is.  

Deel 1: Tabellen  

Tabel 1: Partijen  

Ingangsdatum  
Gelieve de datum van uitvoering van de overeenkomst 

tussen de partijen te vermelden. 

 

De partijen  
Exporteur (die de  

Beperkte overdracht verzend)  

Importeur (die de 

beperkte overdracht 

ontvangt)  

Gegevens van 

de partijen  

Volledige wettelijke naam: 

________ 

______________________ 

Handelsnaam (indien 

verschillend): 

Volledige wettelijke 

naam: Citrix Systems, 

Inc. (Inclusief zijn 

Geaffilieerden) 

Handelsnaam (indien 

verschillend): 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-%20processing-agreement.html
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______________________ 

 

Officieel registratienummer 

(indien van toepassing) 

(ondernemingsnummer of 

soortgelijke identificatiecode): 

________  

Hoofdadres:  

_______________________ 

 

Officieel 

registratienummer 

(indien van toepassing) 

(ondernemingsnummer 

of soortgelijke 

identificatiecode):    

Hoofdadres:  

851 West Cypress Road  

Ft. Lauderdale, FL 33309 

 

 

 

 

Belangrijkste 

contactpersoon  

Volledige naam 

(optioneel):______       

Functie:________________ 

_______________________        

Contactgegevens inclusief 

emailadres:__________________ 

 

_______________________        

Volledige naam 

(optioneel):        

Functie: Vice President, 

Chief Digital Risk Officer 

Contactgegevens 

inclusief emailadres: +1 

954 267 3000; 

modelclauses@citrix.com  

Handtekening 

(indien 

noodzakelijk 

voor de 

toepassing van 

Sectie 2)  

    

 

Tabel 2: Geselecteerde SCB, modules en geselecteerde bepalingen  

Addendum  

EU-SCB   De versie van de Goedgekeurde EU-SCB waaraan dit  

Addendum als bijlage is toegevoegd, zoals hieronder 

weergegeven, inclusief de Informatie in de bijlage:  

Datum:         

Referentie (indien van toepassing):         

Andere identificatie (indien van toepassing):         

Of  de Goedgekeurde EU-SCB, inclusief de  

Informatie in de Bijlage en waarbij alleen de volgende modules, 

bepalingen of facultatieve bepalingen van de Goedgekeurde EU-

SCB in werking worden gesteld voor de doeleinden van dit 

Addendum:   

mailto:modelclauses@citrix.com
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Modu

le  

Modul

e in 

werki

ng  

Bepaling 7  

(Toevoegingsbep

aling  

)  

Bepali

ng 11  

(Optie

)  

Bepaling 9a  

(Voorafgaa

nde 

machtiging 

of 

Algemene 

machtiging)  

Bepaling 

9a 

(Tijdsperio

de)  

Worden de van 

de importeur 

ontvangen 

persoonsgegeve

ns 

gecombineerd 

met de door de 

exporteur 

verzamelde 

persoonsgegeve

ns?  

1   Nee  N.v.t.  N.v.t.       

2   Ja  Ja  Nee  Algemeen  14 dagen   

3   Ja  Ja  Nee  Algemeen  14 dagen   

4   Nee  N.v.t.  N.v.t.      N.v.t. 

 

Tabel 3: Informatie in de bijlage  

Onder 'Informatie in de bijlage' wordt de informatie verstaan die moet 

worden verstrekt voor de geselecteerde modules als vermeld in de Bijlage van 

de goedgekeurde EU-SCB (met uitzondering van de partijen), en die voor dit 

Addendum is vervat in:  

Bijlage 1A: Lijst van partijen:  Raadpleeg Bijlage 1A van de goedgekeurde EU-

SCB die voor uitvoering door klanten zijn gepubliceerd op het Citrix Trust 

Center op https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-

agreement.html         

 

Bijlage 1B: Beschrijving van de Overdracht: Raadpleeg Bijlage 1B van de 

goedgekeurde EU-SCB die voor uitvoering door klanten zijn gepubliceerd op het 

Citrix Trust Center op https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-

processing-agreement.html      

 

Bijlage II: Technische en organisatorische maatregelen, met inbegrip van 

technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens 

te waarborgen: Raadpleeg Bijlage II van de goedgekeurde EU-SCB die voor 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
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uitvoering door klanten zijn gepubliceerd op het Citrix Trust Center op 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html      

 

Bijlage III: Lijst met Subverwerkers (alleen modules 2 en 3): Raadpleeg sectie 

6 van het Addendum  

 

Tabel 4: Beëindiging van dit Addendum waneer het Goedgekeurde 

addendum wijzigt  

Beëindiging 

van dit  

Addendum 

waneer het 

Goedgekeurde 

addendum 

wijzigt  

De Partijen die dit Addendum kunnen beëindigen zoals 

uiteengezet in sectie 19:  

 Importeur   

 Exporteur   

 geen van de 

partijen  

 

Deel 2: Verplichte bepalingen  

Het aangaan van dit Addendum  

1. Elke Partij stemt ermee in gebonden te zijn door de voorwaarden die in dit 

Addendum zijn opgenomen, in ruil voor het feit dat de andere Partij er ook 

mee instemt door dit Addendum gebonden te zijn.  

2. Hoewel bijlage 1A en bepaling 7 van de goedgekeurde EU-SCB door de 

partijen moeten worden ondertekend, kunnen de partijen dit Addendum, ten 

behoeve van het doen van Beperkte doorgiften, op elke wijze aangaan 

waardoor het juridisch bindend wordt voor de Partijen en de betrokkenen 

hun rechten als uiteengezet in dit Addendum kunnen doen gelden. Het 

aangaan van dit Addendum zal hetzelfde effect hebben als de ondertekening 

van de Goedgekeurde EU-SCB en enig onderdeel van de Goedgekeurde EU-

SCB.  

Interpretatie van dit Addendum   

3. Waar in dit Addendum termen worden gebruikt die in de goedgekeurde EU-

SCB zijn gedefinieerd, hebben die termen dezelfde betekenis als in de 

goedgekeurde EU-SCB. Daarnaast hebben de volgende termen de volgende 

betekenis:  

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
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Addendum   
Dit Addendum met betrekking tot internationale 

gegevensoverdracht dat bestaat uit dit Addendum 

waarin het Addendum EU-SCB is opgenomen.  

Addendum EU-SCB  
De versie(s) van de goedgekeurde EU-SCB waaraan dit 

addendum is gehecht, zoals uiteengezet in tabel 2, met 

inbegrip van de Informatie in de bijlage.  

Informatie in de  

Bijlage  

Zoals weergegeven in tabel 3.  

Passende  

Waarborgen  

Het niveau van de bescherming van de 

persoonsgegevens en van de rechten van de 

betrokkenen, dat door de Britse wetgeving inzake 

gegevensbescherming wordt vereist wanneer u een 

Beperkte doorgifte verricht met een beroep op de 

standaardbepalingen voor gegevensbescherming van 

artikel 46(2)(d), van de GDPR (AVG) van het Verenigd 

Koninkrijk.  

Goedgekeurd 

Addendum  
Het sjabloon-Addendum dat door de ICO is uitgegeven 

en op 28 januari 2022 bij het parlement is ingediend in 

overeenstemming met s119A van de Wet inzake 

gegevensbescherming 2018 (Data Protection Act 2018), 

zoals het wordt herzien op grond van sectie 18.  

Goedgekeurde EU-

SCB   De modelcontractbepalingen in de bijlage bij 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie 

van 4 juni 2021.  

ICO  De Commisaris voor informatie.  

Beperkte overdracht  
Een overdracht die valt onder hoofdstuk V van de GDPR 

(AVG) van het Verenigd Koninkrijk.  



Addendum met betrekking tot internationale gegevensoverdracht bij de 

standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie  

 

  
VERSIE B1.0, van kracht vanaf 21 maart 2022  6  

Citrix DPA VK SCB Addendum 

VK   

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-

Ierland.  

Wetgeving inzake 

gegevensbescherming 

van het  

Verenigd Koninkrijk   

Alle wetten met betrekking tot gegevensbescherming, 

de verwerking van persoonsgegevens, privacy en/of 

elektronische communicatie die van tijd tot tijd van 

kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van 

de Britse GDPR (AVG) en de Wet inzake 

gegevensbescherming 2018 (Data Protection Act 2018).  

GDPR (AVG) van het 

VK   

Zoals gedefiniëerd in sectie 3 van de Wet inzake 

gegevensbescherming 2018 (Data Protection Act 2018).  

  

4. Dit Addendum moet steeds worden geïnterpreteerd op een wijze die in 

overeenstemming is met de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming 

en die de partijen in staat stelt te voldoen aan hun verplichting om Passende 

waarborgen te bieden.   

5. Als de bepalingen in het Addendum bij de EU-SCB de goedgekeurde EU-SCB 

wijzigen op een manier die niet is toegestaan krachtens de goedgekeurde 

EU-SCB of het  

Goedgekeurde Addendum, dan zal (zullen) dergelijke wijziging(en) niet in dit 

Addendum worden opgenomen en zal (zullen) de gelijkwaardige 

bepaling(en) van de goedgekeurde EU-SCB in de plaats daarvan komen.  

6. In geval van inconsistentie of conflict tussen de Britse wetgeving inzake 

gegevensbescherming en dit Addendum, is de Britse wetgeving inzake 

gegevensbescherming van toepassing.  

7. Indien de betekenis van dit Addendum onduidelijk is of er meer dan één 

betekenis is, geldt de betekenis die het meest in overeenstemming is met de 

Britse wetgeving inzake gegevensbescherming.   

8. Elke verwijzing naar wetgeving (of specifieke bepalingen van wetgeving) 

heeft betrekking op die wetgeving (of specifieke bepaling) zoals die in de 

loop van de tijd kan veranderen. Dit geldt ook wanneer die wetgeving (of 

specifieke bepaling) geconsolideerd, opnieuw vastgesteld en/of vervangen is 

na de inwerkingtreding van dit Addendum.   

Volgorde van prevalentie   

9. Hoewel in bepaling 5 van de Goedgekeurde EU-SCB is bepaald dat de 

goedgekeurde EU-SCB prevaleren boven alle daarmee verband houdende 
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overeenkomsten tussen de partijen, komen de partijen overeen dat, wat 

Beperkte overdrachten betreft, de voorrang in sectie 10 zal prevaleren.  

10. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen het Goedgekeurde 

addendum en de addendum EU-SCB (voor zover van toepassing), prevaleert 

het Goedgekeurde addendum boven de addendum EU-SCB, behalve indien 

(en voor zover) de inconsistente of tegenstrijdige voorwaarden van de 

Addendum EU-SCB de betrokkenen meer bescherming bieden, in welk geval 

deze voorwaarden voorrang hebben op het Goedgekeurde addendum.  

11. Wanneer er Addendum EU-SCB zijn opgenomen in dit Addendum die zijn 

aangegaan ter bescherming van doorgiften die onder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 vallen, erkennen de 

Partijen dat niets in dit Addendum van invloed is op die Addendum EU-SCB.  

Opneming van en wijzigingen in de EU-SCB  

12. In dit Addendum zijn de Addendum EU-SCB opgenomen, die voor zover 

nodig worden gewijzigd, zodat:  

a. zij gezamenlijk van toepassing zijn op de doorgifte van gegevens door 

de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur, voor zover de Britse 

wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op de 

verwerking door de gegevensexporteur bij de doorgifte van die 

gegevens, en zij Passende waarborgen bieden voor die 

gegevensdoorgiften;   

b. Secties 9 tot en met 11 prevaleren over bepaling 5 (volgorde van 

prevalentie) van de Addendum  

EU-SCB; en  

c. dit Addendum (met inbegrip van de Addendum EU-SCB die erin zijn 

opgenomen) is (1) onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales 

en (2) elk geschil dat eruit voortvloeit wordt beslecht door de 

rechtbanken van Engeland en Wales, in elk geval tenzij de wetten 

en/of rechtbanken van Schotland of Noord-Ierland uitdrukkelijk door 

de Partijen zijn gekozen.  

13. Tenzij de partijen alternatieve wijzigingen zijn overeengekomen die aan de 

vereisten van sectie 12 voldoen, zijn de bepalingen van sectie 15 van 

toepassing.  

14. In de goedgekeurde EU-SCB mogen geen andere wijzigingen worden 

aangebracht dan die welke nodig zijn om aan de vereisten van sectie 12 te 

voldoen.  

15. In de Addendum EU-SCB worden (voor de toepassing van Sectie 12) de 

volgende wijzigingen aangebracht:   
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a. Verwijzingen naar de 'Bepalingen' hebben betrekking op dit Addendum, 

waarin de  

Addendum EU-SCB zijn opgenomen;  

b. In Bepaling 2 worden de volgende woorden verwijderd:  

'en, met betrekking tot gegevensdoorgiften van voor de verwerking 

verantwoordelijken naar verwerkers en/of verwerkers naar 

verwerkers, modelcontractbepalingen op grond van artikel 28(7), 

van Verordening (EU) 2016/679';  

c. Bepaling 6 (Beschrijving van de overdracht(en)) wordt vervangen door:  

'De bijzonderheden van de doorgifte(s) en met name de 

categorieën persoonsgegevens die worden doorgegeven en het doel 

(de doelen) waarvoor zij worden doorgegeven, zijn die welke in 

bijlage I.B, zijn vermeld, wanneer de wetgeving van het Verenigd 

Koninkrijk inzake gegevensbescherming van toepassing is op de 

verwerking door de gegevensexporteur bij het verrichten van die 

doorgifte';  

d. Bepaling 8.7(i) van module 1 wordt vervangen door:  

'het gaat om een doorgifte naar een land waar 

adequaatheidsvoorschriften gelden die overeenkomstig zijn met  

sectie 17A van de GDPR (AVG) van het Verenigd Koninkrijk';  

e. Bepaling 8.8(i) van Modules 2 en 3 wordt vervangen door:  

'de verdere doorgifte is naar een land waar 

adequaatheidsvoorschriften gelden die overeenkomstig zijn met 

sectie 17A van de GDPR (AVG) van het Verenigd Koninkrijk die 

betrekking hebben op de verdere doorgifte;'  

f. Verwijzingen naar 'Verordening (EU) 2016/679', 'Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming)' en 'die 

verordening' worden allen vervangen door 'Britse  

wetgeving inzake gegevensbescherming'. Verwijzingen naar specifiek(e) 

artikel(en) van 'Verordening (EU)  

2016/679' worden vervangen door het gelijkwaardige artikel of onderdeel 

van de Britse  

wetgeving inzake gegevensbescherming;  

g. Verwijzingen naar Verordening (EU) 2018/1725 worden verwijderd;  

h. Verwijzingen naar de 'Europese Unie', 'Unie', 'EU', 'EU-lidstaat',  
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'lidstaat' en 'EU of lidstaat' worden allemaal vervangen door  

'VK';  

i. De verwijzing naar 'bepaling 12(c)(i)', bij bepaling 10(b)(i) van module I 

wordt vervangen door 'bepaling 11(c)(i)';  

j. Bepaling 13(a) en deel C van bijlage I worden niet gebruikt;   

k. De 'bevoegde toezichthoudende autoriteit' en de 'toezichthoudende 

autoriteit' worden beide vervangen door de 'Commissaris voor 

informatie';  

l. In bepaling 16(e) wordt subsectie (i) vervangen door:  

'de minister (Secretary of State) stelt op grond van artikel 17A van 

de Wet inzake gegevensbescherming 2018 (Data Protection Act 

2018) voorschriften vast die betrekking hebben op de doorgifte van 

persoonsgegevens waarop deze bepalingen van toepassing zijn;';  

m. Bepaling 17 wordt vervangen door:  

'Deze bepalingen zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en 

Wales.';  

n. Bepaling 18 wordt vervangen door:  

'Alle geschillen die uit deze bepalingen voortvloeien zullen worden 

beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales. Een 

betrokkene kan ook een rechtsvordering instellen tegen de 

gegevensexporteur en/of gegevensimporteur bij de rechter in 

eender welk land van het Verenigd Koninkrijk. De partijen komen 

overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van deze 

rechtbanken.'; en  

o. De voetnoten bij de goedgekeurde EU-SCB maken geen deel uit van het 

Addendum, met uitzondering van de voetnoten 8, 9, 10 en 11.   

Wijzigingen van dit Addendum   

16. De partijen kunnen overeenkomen om bepalingen 17 en/of 18 van het 

Addendum EU-SCB te wijzigen teneinde te verwijzen naar het recht en/of de 

rechtbanken van Schotland of Noord-Ierland.  

17. Indien de partijen de vorm wensen te wijzigen van de opgenomen informatie 

in deel 1: Tabellen van het Goedgekeurde addendum, kunnen zij dit doen 

door schriftelijk met de wijziging in te stemmen, op voorwaarde dat de 

wijziging de Passende waarborgen niet vermindert.  
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18. Van tijd tot tijd kan de ICO een herzien Goedgekeurd addendum 

uitvaardigen dat:   

a. redelijke en evenredige wijzigingen aanbrengt in het Goedgekeurde 

Addendum, met inbegrip van het rechtzetten van fouten in het 

Goedgekeurde Addendum; en/of  

b. wijzigingen in de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming 

weergeeft;  

In het herziene Goedgekeurde Addendum zal worden vermeld vanaf welke 

datum de wijzigingen in het Goedgekeurde Addendum van kracht zijn en of 

de Partijen dit Addendum, met inbegrip van de Informatie in de bijlage, 

moeten herzien. Dit Addendum wordt automatisch gewijzigd zoals 

uiteengezet in het herziene Goedgekeurde Addendum vanaf de aangegeven 

begindatum.   

19. Indien de ICO een herzien Goedgekeurd Addendum afgeeft op grond van 

sectie 18, zal een Partij geselecteerd in Tabel 4 'Beëindiging van het 

Addendum wanneer het  

Goedgekeurde Addendum wijzigt', als rechtstreeks gevolg van de 

wijzigingen in het Goedgekeurde Addendum een substantiële, 

disproportionele en aantoonbare toename zal hebben in:   

a. haar directe kosten om haar verplichtingen onder het Addendum na te 

komen; en/of b  haar risico onder het Addendum,   

en zij in elk van deze gevallen eerst redelijke stappen heeft ondernomen om 

die kosten of risico's te beperken zodat ze niet substantieel en onevenredig 

zijn, dan kan die Partij dit Addendum beëindigen aan het einde van een 

redelijke opzegtermijn, door de andere Partij voor de aanvangsdatum van 

het herziene Goedgekeurde Addendum schriftelijk op de hoogte te brengen 

van die periode.  

20. De partijen hebben de toestemming van geen enkele derde partij nodig om 

wijzigingen in dit Addendum aan te brengen, maar alle wijzigingen moeten 

in overeenstemming met de voorwaarden ervan worden aangebracht.  

Alternatief Deel 2 Verplichte bepalingen:  

Verplichte  

Bepalingen  

Deel 2: Verplichte bepalingen van het Goedgekeurde 

Addendum, zijnde het sjabloonaddendum B.1.0 dat door de 

ICO is uitgegeven en op 28 januari 2022 bij het Parlement 

is ingediend in overeenstemming met s119A van de Wet 

inzake gegevensbescherming 2018 (Data Protection Act 

2018), zoals het wordt herzien op grond van sectie 18 van 

die Verplichte bepalingen.  
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