
Shutterstock Music Canada ULC-subverwerkers 

Shutterstock Music Canada ULC ('Shutterstock') gebruikt bepaalde subverwerkers (waaronder leden van de 
Shutterstock-bedrijvengroep en externe partijen, zoals hieronder beschreven), onderaannemers en netwerken die 
inhoud leveren om in de dienstverlening te voorzien, zoals beschreven in de Licentieovereenkomst, de 
Hoofdserviceovereenkomst, en andere overeenkomsten waarin de servicevoorwaarden uiteen worden gezet die 
Shutterstock u biedt (de 'Overeenkomst'). 

Over subverwerkers 

Subverwerkers zijn een externe gegevensverwerkers, waaronder entiteiten binnen de Shutterstock-groep, die 
samenwerken met Shutterstock, die mogelijk toegang hebben tot informatie (die persoonsgegevens kan bevatten) 
van klanten of bijdragers, of die deze informatie verwerken. 

Shutterstock betracht om op commercieel redelijke wijze een due-diligence-proces in te zetten om de veiligheid, 
privacy en vertrouwelijke praktijken van voorgestelde subverwerkers te evalueren die mogelijk toegang hebben tot 
gegevens van Shutterstock of die deze gegevens verwerken. 

Shutterstock vereist dat zijn subverwerkers akkoord gaan met bepaalde algemene voorwaarden aangaande het 
gebruik van informatie van klanten en persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, de vereisten om: 

• alleen persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van 
de gegevensbeheerder (zoals door Shutterstock schriftelijk is gecommuniceerd aan de relevante 
subverwerker) 

• betrouwbaar personeel te gebruiken dat contractueel verplicht is zich te houden aan de regelgeving 
rondom gegevensprivacy en -veiligheid in overeenstemming met de toepasselijke 
gegevensbeschermingswetgeving 

• te voorzien in regelmatige training rondom veiligheid en gegevensbescherming aan personeel aan wie zij 
toegang tot persoonsgegevens verlenen 

• gepaste technische en organisatorische maatregelen te implementeren en te onderhouden om de 
veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie van de klant en persoonsgegevens te 
beschermen 

• jaarlijks een verklaring te verstrekken als bewijs van naleving van de toepasbare 
gegevensbeschermingswetten of Shutterstock toestemming te geven deze naleving te verifiëren 

• Shutterstock direct te informeren over elk werkelijke of mogelijke incident van een gegevenslek en 

• Shutterstock alle nodige medewerking te bieden om verzoeken van gegevensbeheerders, betrokkenen of 
autoriteiten voor gegevensbescherming te behandelen, zoals toepasbaar. 

Deze informatie wordt alleen verstrekt om het proces van betrokkenheid bij subverwerkers van de Shutterstock-
groep te illustreren en om te voorzien in de werkelijke lijst van externe subverwerkers die gebruikt worden door 
Shutterstock ten tijde van dit beleid (dat Shutterstock mag gebruiken bij de levering en ondersteuning van zijn 
diensten). 

Hebt u vragen over deze melding of over het gebruik van suberwerkers? Dan kunt u contact met ons opnemen via 
privacy@shutterstock.com. 

Externe subverwerkers 

Subverwerker Geleverde services Locatie van subverwerker 

Google, Inc. Analyses, e-mail, documenten, opslag Verenigde Staten 

SnapLogic, Inc. Master gegevensbeheer Verenigde Staten 

Stripe, Inc. Betalingsservices, verwerken van creditcard Verenigde Staten 

Sumo Logic, Inc.  Logboeken en analyses Verenigde Staten 

The Rocket Science Group LLC E-mailverspreiding Verenigde Staten 

mailto:privacy@shutterstock.com


Widgix, LLC SurveyGismo-enquêtesoftware Verenigde Staten 

Workday, Inc. Softwareplatform voor financieel beheer Verenigde Staten 

 

Bedrijven van de Shutterstock-groep 

De leden van de Shutterstock-groep leveren elkaar diensten voor marketing, klantenservice, ontwikkeling en 
licentieverlening. Actueel overzicht van leden van de Shutterstock-groep: 

Bedrijf van de Shutterstock-groep Locatie 

Shutterstock, Inc. Verenigde Staten 

Rex Features Ltd Verenigd Koninkrijk 

Shutterstock (France) SAS Frankrijk 

Shutterstock (UK) LTD Verenigd Koninkrijk 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australië 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brazilië 

Shutterstock Custom Platform ULC Canada 

Shutterstock GmbH Duitsland 

Shutterstock Images Canada, ULC Canada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Verenigd Koninkrijk 

Shutterstock Ireland Limited Ierland 

Shutterstock Italy SRL Italië 

Shutterstock Music Canada, ULC Canada 

Shutterstock Netherlands BV Nederland 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapore 

Shutterstock South Korea Ltd. Zuid-Korea 

 

Als u klant bent van Shutterstock en u wilt een overeenkomst voor gegevensverwerking aangaan, kunt u ons een e-
mail sturen op privacy@shutterstock.com. 

Deze Nederlandse vertaling werd voor uw gemak toegevoegd als vertaling van een origineel Engelstalig document. 
Als er inconsistenties zijn tussen deze Nederlandse versie en de Engelse versie, geldt de Engelstalige versie. 
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