Privacy done right
Verwerkersovereenkomst
Waarom heeft Verifai GEEN verwerkersovereenkomst nodig?
Verifai is dusdanig ontworpen dat het zelf op geen enkele manier persoonsgegevens van derden
verwerkt. Foto’s en/of scans van identiteitsbew zen worden nooit naar servers van Verifai
verzonden, omdat het scannen en extraheren van data lokaal en o ine plaatsvindt. Daarnaast
worden de gescande ID-bew zen alleen opgeslagen op het toestel zelf. Na het scannen wordt de
cache direct overschreven met random data en worden foto’s direct weer verw derd. Verifai kr gt
dus nooit toegang tot persoonsgegevens en faciliteert alleen de gegevensoverdracht tussen de
‘controller’ (verantwoordel ke) en de uiteindel ke klant.
Als Verifai’s SDK is geïntegreerd in een applicatie die persoonsgegevens als derde verwerkt, dan is
er wel een verwerkersovereenkomst nodig tussen de persoon wiens gegevens worden verwerkt en
de verwerker van die gegevens. Het vastleggen van deze verwerkersovereenkomst is de
verantwoordel kheid van de verwerker en niet van Verifai B.V.
Wat is een verwerkersovereenkomst? (bron: http://www.justitia.nl/privacy/verwerkersovereenkomst.html)
Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordel kheden b de verwerking van
persoonsgegevens als een bedr f voor de verwerking een ander bedr f inschakelt.
De verantwoordel ke (controller) is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt. Denk hierb aan een bedr f dat persoonsgegevens van z n
werknemers b houdt met het oog op de salarisadministratie (naam, adres, bankrekeningnummer
enz.). Het bedr f is verantwoordel k voor de gegevens.
De verwerker (processor) is degene die ten behoeve van de verantwoordel ke persoonsgegevens
verwerkt, zonder aan z n rechtstreeks gezag te z n onderworpen. In bovengenoemd voorbeeld zou
een salarisadministratiekantoor dat voor het bedr f de salarisadministratie afhandelt verwerker
z n.
Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig?
Als een verantwoordel ke persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, is alt d een
verwerkersovereenkomst tussen beide verplicht. Dit geldt ook als de verwerker b voorbeeld een
dochteronderneming van het verantwoordel ke bedr f is, of in het buitenland gevestigd is. Steeds
wanneer een verantwoordel ke het verwerken van persoonsgegevens 'uitbesteedt', is een
schriftel ke overeenkomst vereist.
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Privacy done right
Data Processing Agreement (DPA)
Why is Verifai NOT required to acquire a Data Processing Agreement?
Verifai is developed in such a way that it does never process or store personal data,
neither local nor on our servers. Pictures and/or scans taken of identity documents will
never be sent to Verifai’s servers, since scanning, classifying, extracting and processing
data all happens on the device itself. Moreover, scanned and/or photographed identity
documents on the phone’s storage or cache will be directly removed or overwritten with
random data. This implies that Verifai never gets access to personal data and therefore only
facilities data transmission from the client to the controller. This means that data can be
processed on the servers of our clients.
If Verifai’s SDK has been integrated in an application that processes personal data as a
third-party, then a DPA is required between the controller and processor of that application.
Coming to such a formal agreement is the responsibility of the controller. Verifai B.V.
cannot be held responsible for arranging this agreement.
What’s a Data Processing Agreement? (source: http://www.justitia.nl/privacy/verwerkersovereenkomst.html)
A Data Processing Agreement (DPA) manages the responsibilities needed when one rm
asks another third-party rm to process personal data.
The responsible party (controller) is the rm that determines the goal and the resources
needed for processing sensitive personal data. For example, this could be an employer
which needs to administer employee data to pay out salaries (name, address, bank account,
etc.). The controller is responsible for carefully handling and managing the data.
The processor is the one who processes data on behalf of the controller without being
under direct authority of the controller. For example, a third-party administrative rm could
be hired to ensure salary payments to employees of the controller, which would in this case
be a processor.
When is a DPA required?
If a controller lets a processor process data, a formal DPA is required. This also holds when
the processor is a subsidiary of the focal rm or if the rm is stationed abroad. Each time a
controller outsources the processing of sensitive personal data, a formal DPA is required by
law.
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