
Samenvatting Data Sharing Agreement  
 
N.b: deze tekst is alleen bedoeld als uitleg en heeft geen juridische waarde. 
 
Als u de uitgebreide versie van de KDC Database Internationale Diversiteit wil gebruiken, sluit u met 
het Katholiek Documentatie Centrum een overeenkomst af: een Data Sharing Agreement. Met de 
DSA willen we de organisaties die in de database zijn opgenomen, beschermen tegen ongewenst 
gebruik van hun gegevens. Ook is de overeenkomst nodig om te kunnen voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG); de uitgebreide database bevat immers privacygevoelige 
informatie. Tot slot regelt de DSA zaken als bronvermelding; op de database rust namelijk 
auteursrecht. 
 
Met de overeenkomst leggen we het volgende vast.  
 
• Welke partijen de overeenkomst aangaan; 
• In Annex A vermelden wij welke data wij precies ter beschikking stellen;  
• In Annex B vermeldt u voor welk doel u die data precies wilt gebruiken. Het kan gaan om een 

wetenschappelijk, journalistiek of beleidsmatig onderzoek, een inventarisatie, of een uitnodiging 
voor een evenement. Het project mag de belangen van de opgenomen organisaties niet 
schaden. Overleg met ons over de mogelijkheden.  

 
Artikel 1: delen van data 
1.1 Het KDC geeft u toegang tot de data voor van een specifiek (onderzoeks)project. Wilt u de data 

later voor een ander project gebruiken, dan dient u daarvoor een aparte overeenkomst af te 
sluiten. 

1.2 Het KDC heeft auteursrecht op de database.  
1.3 Beide partijen beloven zich te houden aan de AVG (Engels: GDPR). Dat betekent onder andere 

dat u de database niet mag delen met anderen en niet mag publiceren. Ook moet u ervoor moet 
zorgen dat personen die niet betrokken zijn bij het onderzoeksproject, geen toegang hebben tot 
de data. Bewaar de data dus op een beschermde plek. 

1.4 Binnen de grenzen van de AVG mag u de data bewaren, verwerken en analyseren.  
 
Artikel 2: resultaten 
2.1 Alles wat voortkomt uit uw onderzoek, zoals ontdekkingen of rapporten, is eigendom van uw 

organisatie. 
2.2 U deelt de resultaten van uw onderzoek met het KDC. Het KDC kan de resultaten gebruiken voor 

niet-commerciële onderwijs- en onderzoeksdoelen. 
 
Artikel 3: publiceren 
3.1 Uw organisatie mag de resultaten van uw onderzoek publiceren. De database zelf mag u niet 

publiceren (zie artikel 1). 
3.2 U vermeldt het KDC als bron van de data in uw publicaties. 
 
Artikel 4: garanties 
4.1 Het KDC verklaart dat we op legale wijze aan de gegevens in onze database te zijn gekomen. 
4.2 Het KDC kan niet garanderen dat de data geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u het wilt 

gebruiken. 
4.3 Uw organisatie verklaart de data op legale wijze te gebruiken, en uitsluitend voor onderwijs-, 

studie- of onderzoeksdoeleinden. De database mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor 
commerciële doeleinden.  

4.4 Het KDC zal u niet verantwoordelijk houden voor de kwaliteit van uw onderzoek.  



 
Artikel 5: aansprakelijkheid 
5.1 Ontstaat er schade door het schenden van deze overeenkomst, dan zullen medewerkers van het 

KDC of van uw organisatie niet hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden. 
5.2 Het KDC kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit het gebruiken 

van uw resultaten, als dat is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het 
KDC. 

5.3 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld door indirecte schade, zoals door een 
computercrash. 

 
Artikel 6: duur van de overeenkomst 
6.1 De overeenkomst gaat in op de datum waarop de laatste partij tekent. De overeenkomst is 

geldig zolang het betreffende onderzoeksproject duurt. 
6.2 Na afloop van de overeenkomst mag u een kopie van de database houden om het toetsen van 

uw onderzoek mogelijk te maken. Wel moet de toegang tot de gegevens beschermd blijven, en 
moet u rekening houden met de bewaartermijnen van de AVG. Denk daarbij ook aan de 
bijbehorende correspondentie. 

 
Artikel 7: vertrouwelijkheid 
Beide partijen beloven vertrouwelijk om te gaan met de informatie rond de data en het 
onderzoeksproject. Wij zullen bijvoorbeeld niet iets publiceren over uw onderzoeksproject als u dat 
zelf nog niet heeft gedaan.  
 
Artikel 8: overig 
8.1 Beide partijen kunnen alleen met toestemming gebruik maken van elkaars namen en logo’s voor 

publicaties of promotie. 
8.2 Veranderingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig met instemming van beide partijen. 
8.3 De rechten en plichten in deze overeenkomst mogen niet zonder toestemming worden 

overgedragen aan derden.  
8.4 Mocht een partij door overmacht niet in staat zijn aan de verplichtingen te voldoen: meld het de 

andere partij zo snel mogelijk. 
8.5 Mocht een onderdeel van deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan betekent het niet 

dat daarmee de gehele overeenkomst ongeldig is. 
8.6 Deze overeenkomst kan niet teniet worden gedaan door bepaalde regelingen van een van de 

partijen. 
8.7 Deze overeenkomst heeft ook betrekking op de bijlagen A en B. 
 
Artikel 9: rechtsgeldigheid 
9.1 Deze overeenkomst is geldig onder de Nederlandse wet 
9.2 Bij onenigheid kunnen partijen zich wenden tot de rechtbank in Arnhem. 
 
Meer weten 
Algemene Verordening Gegevensbescherming: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2021-07-
01/0 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
Databankenrecht: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010591/2021-06-07 
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