Algemene voorwaarden voor cloudservices (voor indirecte verkopen)
Artikel 1
Definities
1.1
Onder een aan een partij “Gelieerde onderneming” wordt verstaan een rechtspersoon waarin een partij direct of indirect een belang heeft van
meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen of stemrechten of waarover een partij zeggenschap heeft of die evenals de partij onder
gezamenlijk beheer valt. Onder “Beheer” en “Zeggenschap” wordt verstaan het direct of indirect beschikken over de bevoegdheid om leiding
te (doen) geven aan het management en bedrijfsbeleid van een rechtspersoon, op grond van eigendomsrecht, contract of anderszins. Elke
onderneming die aan deze omschrijving voldoet, wordt beschouwd als een Gelieerde onderneming, maar alleen gedurende de periode dat
een dergelijk belang of een dergelijke zeggenschap bestaat.
1.2
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, ten aanzien van de Klant, de Klantgegevens en ten aanzien van SAP: (a) de Service, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot alle (i) computersoftware (zowel object- als broncodes) en de bijbehorende Servicedocumentatie of specificaties; (ii) technieken, concepten, methoden, processen en ontwerpen vervat in of verband houdend met de Service; en (iii) alle
Application Program Interfaces, systeeminfrastructuur, systeembeveiliging en systeemarchitectuur in verband met de Service; (b) SAP
Research & Development, productaanbiedingen, prijsinformatie en beschikbaarheidsinformatie; en (c) alle aan SAP verstrekte informatie over
of betreffende een derde partij waarop een geheimhoudingsverplichting jegens die derde partij van toepassing is. In aanvulling op het
bovenstaande kan onder Vertrouwelijke informatie van SAP of de Klant (de partij die dergelijke informatie openbaar maakt, aan te duiden als
de “Openbaarmakende partij”) tevens worden verstaan informatie die de Openbaarmakende partij beschermt tegen onbeperkte
openbaarmaking aan anderen en die (i), indien in tastbare vorm, de Openbaarmakende partij ten tijde van openbaarmaking duidelijk
bestempelt als vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie; en die (ii) indien in ontastbare vorm (met inbegrip van mondelinge of visuele
openbaarmaking), door de Openbaarmakende partij ten tijde van openbaarmaking wordt bestempeld als vertrouwelijk of bedrijfseigen, op
schrift wordt gesteld als samenvatting van de Vertrouwelijk informatie en als zodanig wordt geleverd binnen dertig (30) kalenderdagen na een
dergelijke openbaarmaking.
1.3
Onder “Klantgegevens” wordt verstaan alle content, materialen, gegevens en informatie zoals door de Klant of Named Users van de Klant aan
SAP verstrekt gedurende het gebruik van de Service.
1.4
Onder “Documentatie” wordt verstaan de dan bijgewerkte technische en functionele documentatie van SAP voor de Service die aan de Klant
wordt geleverd of beschikbaar wordt gesteld bij de Service.
1.5
Onder “Named User” wordt verstaan werknemers, agenten, contractanten, consultants, leveranciers van de Klant en aan de Klant Gelieerde
ondernemingen, of andere personen die door de Klant zijn geautoriseerd om de Service te gebruiken.
1.6
Onder “Systeembeschikbaarheid” wordt verstaan het gemiddelde percentage van de totale tijd dat de Service beschikbaar is voor de Klant,
met uitzondering van (i) gepland onderhoud (zoals bepaald in een supplement bij deze Overeenkomst); (ii) noodonderhoud (zoals bepaald in
een supplement bij deze Overeenkomst); (iii) vertragingen als gevolg van situaties waarop SAP redelijkerwijs geen invloed heeft; (iv)
vertragingen veroorzaakt door apparatuur die is geleverd door de Klant (of serviceaanbieders van de Klant); of (v) vertragingen veroorzaakt
door systemen die buiten de Service vallen, zoals het netwerk van de Klant.
1.7
Onder “Werkproduct” wordt verstaan alle werkproducten of tastbare resultaten geproduceerd door of met SAP uit hoofde van deze
Overeenkomst, waaronder werkproducten geleverd gedurende het bieden van support-, trainings- of configuratieservices aan de Klant.
Werkproducten omvatten producten gemaakt voor of in samenwerking met de Klant, afgezien van Klantgegevens, Vertrouwelijke informatie
van de Klant of de Service.
Artikel 2
Gebruiksrechten en verplichtingen van de Klant
2.1
Met inachtneming van de abonnementskosten die door de SAP-wederverkoper aan SAP zijn betaald zal SAP de Service gedurende de
betaalde abonnementstermijn zoals vermeld op het Orderformulier aan de Klant beschikbaar stellen in overeenstemming met deze Algemene
voorwaarden opdat het aantal Named Users waarvoor het abonnement geldt op afstand toegang tot de Service kan krijgen en de Service
uitsluitend zal worden gebruikt voor de eigen interne zakelijke doeleinden van de Klant zoals is toegestaan in en wordt beheerst door de
voorwaarden van deze Overeenkomst en de Documentatie. Het recht op het gebruik van de Service is een wereldwijd recht, waarop Artikel
14.4 van toepassing is.
2.2
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de Service uitsluitend wordt gebruikt voor het totale aantal Named Users waarvoor op dat moment een
abonnement is genomen en de Klant zal de Service niet in licentie of sublicentie geven, verkopen, leasen, verhuren, uitbesteden of anderszins
beschikbaar stellen aan derden anders dan Named Users. De Klant is in dezelfde mate verantwoordelijk voor het doen en laten van Named
Users van de Klant als voor het eigen doen en laten.De rechten die aan Named Users zijn verleend om de Servicete gebruiken kunnen niet
worden gedeeld of gebruikt door meer dan één persoon. Bovendien mag een Named User licentie niet van de ene persoon op een andere
worden overgedragen, tenzij de oorspronkelijke gebruiker geen toegang tot de Service meer nodig heeft en niet meer bevoegd is om de
Service te gebruiken.
2.3
De Klant mag kennisgevingen en vermeldingen in de Service met betrekking tot auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en
andere intellectuele-eigendomsrechten niet verwijderen. SAP of de licentiegevers van SAP bezitten alle rechten, eigendomsrechten en
belangen in en op alle auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op de
Service, evenals alle Werkproducten en alle verbeteringen, ontwerpbijdragen of afgeleide werken, bedacht of gemaakt door een partij, in of
aan de Service. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, wordt aan de Klant het niet-exclusieve recht verleend om het Werkproduct te
gebruiken in combinatie met het gebruik van de Service en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.Met
uitzondering van de beperkte rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden met deze Overeenkomst geen intellectuele
eigendomsrechten of belangen van SAP op of in de Service overgedragen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend aan de Klant in
deze Overeenkomst zijn voorbehouden aan SAP en de licentiegevers van SAP.
2.4
Bij het gebruik van de Service is het de Klant of de Named Users, voor wie de Klant instaat, niet toegestaan: (a) delen van de Service te
kopiëren, vertalen, decomprimeren, decompileren, reverse-engineeren of anderszins te wijzigen (met uitzondering van hetgeen is beschreven
en wordt toegestaan in de Documentatie); (b) content, gegevens of informatie over te dragen die onwettig, schadelijk of kwaadwillig zijn of een
inbreuk vormen op de privacy van een ander; (c) de intellectuele-eigendomsrechten te schenden van een rechtspersoon of natuurlijke
persoon; (d) de SAP-software of SAP-systemen die worden gebruikt voor het hosten van de Service, of andere apparatuur of netwerken die
zijn verbonden met de Service, te verstoren of belemmeren, of vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die zijn
verbonden met de Service en bekend zijn gemaakt aan de Klant te negeren; (e) de gebruikersverificatie of beveiliging van de Service of van
een host, netwerk of daaraan verbonden account te omzeilen of openbaar te maken aan derden anders dan Named Users die deze informatie
absoluut nodig hebben; (f) een toepassingsprogrammeringsinterface te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Service anders dan met de
interfaces die beschikbaar zijn gesteld door SAP; (g) de Service te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of
regelgeving.
2.5
Indien de Service door SAP geleverde content bevat, wordt dergelijke content geleverd “in de staat waarin deze verkeert” en geeft SAP
geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan. De Klant gebruikt dergelijke Content voor eigen risico en
SAP is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant of derden vanwege het gebruik door de Klant van of het vertrouwen dat de Klant stelt in
dergelijke Content.
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2.6

2.7

SAP heeft het recht om te controleren of de Klant de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft, inclusief maar niet beperkt tot het aantal
Named Users dat toegang heeft tot de Service, en SAP heeft het recht, met inachtneming van artikel 12 van deze Overeenkomst, de
informatie over het gebruik door de Klant van de Service te gebruiken om SAP-producten en -services te verbeteren en om de Klant rapporten
te verstrekken over het gebruik van de Service.
SAP heeft het recht de Service te allen tijde te wijzigen of aan te passen. SAP zal de Service niet wezenlijk verminderen gedurende de looptijd
van het Orderformulier. Niets in dit Artikel 2.7 verplicht SAP ertoe om enig deel van de Service te blijven leveren indien SAP daardoor de
rechten van derden zou schenden of toepasselijke wetgeving zou overtreden.

Artikel 3
Support, installatie en beveiliging
3.1
SAP biedt support voor de Service, zoals beschreven in Annex 1 bij het onderhavige document.
3.2
SAP maakt bij het leveren van de Service gebruik van uit commercieel oogpunt redelijke beveiligingstechnologieën (zoals encryptie,
wachtwoordbeveiliging en firewallbeveiliging). De Klant bevestigt dat SAP de overdracht van gegevens, inclusief maar niet beperkt tot
Klantgegevens, via telecommunicatielijnen, inclusief internet, niet beheert en SAP geeft geen garantie dat dergelijke beveiligingstechnieken
verstoringen van de Service door derden kunnen voorkomen. SAP en de Klant conformeren zich verder aan de voorwaarden en bepalingen
van Annex 2 (“Annex betreffende Uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens”).
3.3
SAP garandeert minimaal negenennegentig procent (99%) Systeembeschikbaarheid per kalendermaand. Indien SAP er niet in slaagt om
gedurende een kalendermaand negenennegentig procent (99%) Systeembeschikbaarheid te realiseren, heeft de Klant het recht om van de
SAP-wederverkoper een krediet te ontvangen gelijk aan twee procent (2%) van de voor die maand voor de Service verschuldigde
abonnementsvergoeding voor elk procent (1%) (of deel daarvan) dat SAP een dergelijk beschikbaarheidsniveau niet realiseert, tot maximaal
honderd procent (100%) van de verschuldigde vergoeding voor de betreffende maand. Dit vormt het enige en exclusieve verhaalsrecht van de
Klant wegens niet-nakoming van de serviceniveaugarantie; echter met dien verstande dat indien SAP er niet in slaagt om negenennegentig
procent (99%) Systeembeschikbaarheid te realiseren in elk van twee (2) achtereenvolgende kalendermaanden, de Klant het recht heeft het
Orderformulier te beëindigen wegens dringende reden, in welk geval de SAP-wederverkoper de vooruitbetaalde vergoedingen voor de
resterende abonnementstermijn na de datum van beëindiging aan de Klant zal restitueren. Voor zover de Klant recht heeft op krediet uit
hoofde van dit Artikel 3.3, zal SAP dit krediet overmaken aan de SAP-wederverkoper, waarna deze dit zal overmaken aan de Klant.
Aanspraken uit hoofde van deze serviceniveaugarantie dienen te goeder trouw te worden gedaan en dienen te geschieden door het indienen
van een supportaanvraag binnen tien (10) dagen na het verstrijken van de betreffende periode.
Artikel 4
Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Klant
4.1
Krachtens Artikel 12 hieronder verleent de Klant aan SAP het niet-exclusieve recht Klantgegevens te gebruiken voor het uitsluitende doel, en
alleen voor zover strikt noodzakelijk, om SAP in staat te stellen de Service te verlenen.
4.2
De Klant is verantwoordelijk voor het invoeren van de Klantgegevens in de Service en de Klant is verantwoordelijk voor het onderhoud van de
verstrekte “Klantgegevens”. De Klant verklaart hierbij, en garandeert SAP, dat de Klantgegevens vrij zijn van alle virussen, Trojaanse paarden
en soortgelijke elementen die schade kunnen aanrichten aan de systemen of software die door SAP of door SAP ingeschakelde derden
worden gebruikt voor levering van de Service. De Klant verklaart dat alle Klantgegevens zijn verzameld en zullen worden onderhouden en
verwerkt overeenkomstig alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens.
4.3
De Klant zal alle wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Service regelmatig wijzigen. Indien de Klant verneemt dat
een onbevoegde derde kennis heeft gekregen van een wachtwoord, zal de Klant SAP daarvan onverwijld in kennis stellen en het wachtwoord
direct wijzigen.
4.4
De Klant is verantwoordelijk voor de verbinding met de Service, inclusief de internetverbinding.
4.5
SAP ondersteunt de Service uitsluitend in de landen die in de Documentatie expliciet worden vermeld als ondersteunde landen. Dit zijn de
enige geldige, gelokaliseerde/taalversies van de Service die beschikbaar zijn voor gebruik door de Klant. Named Users van buiten deze
landen dienen een geldige, gelokaliseerde/taalversie van de Service te gebruiken, zoals aan de Klant geleverd.
Artikel 5

Opzettelijk verwijderd

Artikel 6
Relaties met de SAP-wederverkoper, prijzen en betalingen
6.1
De Klant bevestigt en erkent dat de SAP-wederverkoper bij wie de Klant de Services heeft aangeschaft of die aan de Klant diensten levert in
verband met de Services, geen agent van SAP is. De SAP-wederverkoper is een onafhankelijke onderneming, persoon of rechtspersoon die
niet bevoegd is om bindende afspraken te maken namens SAP of om verklaringen of garanties te geven namens SAP.
6.2
De Klant bevestigt en erkent uitdrukkelijk dat SAP gerechtigd is om te vertrouwen op schriftelijke informatie van de SAP-wederverkoper om te
beslissen over opschorting van de Services of beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met Artikel 7.2 en dat SAP niet
aansprakelijk is jegens de Klant voor acties die voortvloeien uit het redelijke geloof van SAP in de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van
deze informatie.
6.3
De Klant zal aan de SAP-wederverkoper (of de opvolgers of rechtverkrijgenden van de SAP-wederverkoper) vergoedingen en toepasselijke
belastingen betalen voor de Services zoals aangegeven op het/de toepasselijke Orderformulier(en), uit hoofde van de betalingsovereenkomst
tussen de SAP-wederverkoper en de Klant. De levering van de Services is afhankelijk van de ontvangst door SAP van de betaling voor de
Service door de SAP-wederverkoper.
6.4
Indien de wederverkoopovereenkomst tussen SAP en de SAP-wederverkoper wordt beëindigd of indien de SAP-wederverkoper om een
andere reden niet langer gerechtigd is om vergoedingen te ontvangen voor de Services uit hoofde hiervan, kan SAP, naar eigen keuze en via
een melding aan de Klant, voortzetting eisen van de betaling van vergoedingen voor de Services, ofwel aan een andere SAP-wederverkoper
ofwel aan SAP. Het nalaten van deze betalingen zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op deze Overeenkomst.
Artikel 7
7.1

Looptijd, beëindiging en support na beëindiging

De looptijd van deze Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum die staat vermeld op het betreffende Orderformulier en blijft van kracht
zoals beschreven op het Orderformulier. De beëindiging van afzonderlijke Orderformulieren laat andere Orderformulieren onverlet.
7.2
Niettegenstaande het voorgaande wordt deze Overeenkomst beëindigd: (i) dertig (30) dagen nadat SAP de Klant op de hoogte heeft gesteld
van een wezenlijke inbreuk door de Klant op een van de bepalingen van de Overeenkomst; (ii) nadat de Klant 30 dagen van tevoren
schriftelijk op de hoogte is gesteld indien de betaling door de Wederverkoper van een voor de Service verschuldigd bedrag meer dan dertig
(30) dagen achterstallig is, tenzij de Wederverkoper dit betalingsverzuim binnen deze periode van dertig (30) dagen heeft hersteld; of (iii)
dertig (30) dagen nadat de Klant SAP op de hoogte heeft gebracht van een wezenlijke inbreuk door SAP op een van de bepalingen van de
Overeenkomst, tenzij SAP een dergelijke inbreuk gedurende deze periode van dertig (30) dagen heeft hersteld. In geval van beëindiging uit
hoofde van Artikel 7.2 (iii) heeft de Klant recht op een restitutie naar verhouding van vooruitbetaalde vergoedingen voor de toepasselijke
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7.3

7.4

7.5

Service via de SAP-wederverkoper. Met uitzondering van een beëindiging uit hoofde van Artikel 7.2 (iii) ontheft de beëindiging de Klant niet
van de verplichting om nog niet betaalde vergoedingen te betalen. Om twijfel te voorkomen wordt hier vermeld dat het in gebreke blijven door
de Klant om de vergoedingen te betalen die verschuldigd zijn voor de Services (ofwel aan de SAP-wederverkoper of aan diens opvolgers of
rechtverkrijgenden) zal worden beschouwd als een materiële inbreuk op deze Overeenkomst.
Niettegenstaande het recht van SAP om de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met Artikel 7.2 hierboven, heeft SAP in geval
van: (i) een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst die niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van
SAP wordt hersteld; of (ii) een besluit van SAP dat een voortzetting van het gebruik van de Service schade kan opleveren voor de Service
(met inbegrip van de systemen die worden gebruikt om de Service te leveren) of voor andere klanten van SAP, of kan resulteren in een
schending van toepasselijke wetgeving, regelgeving, wettelijke verplichtingen of wettelijke rechten van een ander, naast andere volgens de
wet of de redelijkheid en billijkheid beschikbare rechtsmiddelen; of (iii) dertig (30) dagen nadat SAP of de SAP-wederverkoper de Klant op de
hoogte heeft gesteld van een schending door de Klant van verplichtingen uit hoofde van een separate overeenkomst ten aanzien van de SAPwederverkoper, inclusief het niet betalen van vergoedingen; of (iv) het niet betalen van aan SAP verschuldigde vergoedingen door de SAPwederverkoper die meer dan 30 dagen achterstallig zijn; het recht om onmiddellijk, naar eigen goeddunken, alle mogelijk krenkende
Klantgegevens van de Service te verwijderen, de gebruikersnaam of -namen en wachtwoorden van de Klant te deactiveren en/of de toegang
tot de Service op te schorten.
Op de datum van beëindiging wordt de toegang van de Klant tot de Service beëindigd. Gedurende een abonnementsperiode heeft de Klant te
allen tijde de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Klantgegevens. Bovendien mag de Klant, op diens redelijke verzoek, de
Klantgegevens gedurende een abonnementstermijn exporteren en ophalen, welk verzoek wordt beheerst door technische beperkingen
veroorzaakt door factoren als (i) de omvang van de implementatie van de Service bij de Klant en (ii) de aard van het verzoek van de Klant,
zoals de frequentie en/of timing van het exporteren en ophalen. De Klant krijgt de mogelijkheid om de Klantgegevens te exporteren en op te
halen binnen dertig (30) dagen na de datum van beëindiging. Dertig (30) dagen na de datum van beëindiging is SAP niet langer verplicht
Klantgegevens te bewaren of te verstrekken. Behalve wanneer de Klantgegevens zijn verwijderd overeenkomstig Artikel 7.3, door de Klant
zijn geëxporteerd of de Klant een gratis (kosteloze) licentie op de Service is verleend, zal SAP zich bij beëindiging van de Overeenkomst naar
behoren inspannen om alle gegevens permanent en definitief te verwijderen, wissen of overschrijven die zijn achtergebleven op de servers die
zijn gebruikt om de Service te hosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Klantgegevens, tenzij en voor zover geldende wettelijke
voorschriften en bepalingen verdere bewaring van dergelijke gegevens vereisen.
Artikelen 6, 9, 10, 11, 12 en 13 blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

Artikel 8
Garanties van SAP
8.1
SAP garandeert dat de Service (behalve producten, content of services van derden die toegankelijk zijn via de Service) wezenlijk zullen
voldoen aan de in de Documentatie vermelde specificaties. De bovenstaande garantie is niet van toepassing: (i) indien de Service niet wordt
gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst en/of de Documentatie; of (ii) indien de afwijking wordt veroorzaakt door services,
content of producten van derden of wijzigingen, configuraties of aanpassingen in de Service.
8.2
De Klant zal eventuele afwijkingen met betrekking tot Artikel 8.1 onverwijld schriftelijk aan SAP melden door middel van een door SAP
goedgekeurd supportkanaal, waarbij een gedetailleerde beschrijving van het probleem wordt gegeven en alle overige informatie wordt
verstrekt die nuttig is voor het herstellen van de afwijking.
8.3
Mits de Klant Artikel 8.2 zodanig naleeft dat het bestaan van een afwijking gevalideerd is, zal SAP naar keuze: (i) de afwijkende Service
herstellen; of (ii) een gepast deel van een door de Klant betaalde vergoeding naar rato van het aangetaste deel van de toepasselijke Service
restitueren. Dit is de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid van de Klant op grond van deze garantie.
8.4
TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN ARTIKEL 8.1, GEVEN SAP OF DIENS VERKOPERS GEEN ENKELE IMPLICIETE OF
EXPLICIETE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF GARANTIE, AL DAN NIET WETTELIJK VERPLICHT, MET BETREKKING TOT ENIGE
ZAAK, MET INBEGRIP VAN DE VERKOOPBAARHEID, BRUIKBAARHEID, OORSPRONKELIJKHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, OF RESULTATEN DIE ZOUDEN
KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, OF IT-SERVICES, SOFTWARE, HARDWARE OF ANDERE
MATERIALEN DIE UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN GELEVERD, OF DAT DE WERKING VAN EEN DERGELIJKE
SERVICE, SOFTWARE, HARDWARE OF ANDER MATERIAAL ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.
Artikel 9
Schadeloosstelling door SAP
9.1
SAP zal de Klant en aan de Klant Gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen vorderingen die tegen de Klant worden ingediend door derden
die aanvoeren dat het gebruik door de Klant van de Service, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, een
directe inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening vormt van een octrooirecht, auteursrecht of handelsgeheimrecht en SAP zal de
schadevergoeding betalen die uiteindelijk aan de Klant wordt opgelegd (of het bedrag van een schikking die SAP treft) met betrekking tot
dergelijke vorderingen. Deze verplichting van SAP is niet van toepassing indien de vermeende inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening het
gevolg is van het gebruik van de Service in combinatie met andere software of een andere service, of ongeoorloofde activiteiten of gebruik
van de Service in strijd met deze Overeenkomst of indien er sprake is van een gratis (kosteloze) licentie of testlicentie op de Service. Deze
verplichting van SAP is evenmin van toepassing indien de Klant SAP niet tijdig schriftelijk in kennis heeft gesteld van een dergelijke vordering,
met dien verstande dat het niet of niet tijdig verstrekken van een dergelijke kennisgeving door de Klant SAP niet ontslaat van de verplichtingen
uit hoofde van dit Artikel, behalve voor zover SAP is benadeeld door het niet of niet tijdig verstrekken van een dergelijke kennisgeving door de
Klant. Het is SAP toegestaan om de verdediging tegen en een schikking van een dergelijke vordering volledig te beheren, zolang een
dergelijke schikking geen financiële verplichting voor de Klant of een erkenning van schuld door de Klant met zich meebrengt. In het geval dat
de Klant de door SAP aangeboden verdediging afslaat of anderszins niet de volledige verdediging overdraagt aan de door SAP aangewezen
advocaat, doet de Klant afstand van SAP‟s verplichtingen uit hoofde van Artikel 9.1. De Klant werkt volledig mee aan de verdediging tegen
een dergelijke vordering en kan zich, op eigen kosten, laten bijstaan door een raadsman of -vrouw die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor
SAP.SAP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verdediging tegen vorderingen te staken indien niet langer wordt aangevoerd dat de
Service inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening vormt van de rechten van derden of indien is beslist dat er geen sprake is van
een dergelijke inbreuk op of wederrechtelijke toe-eigening van de rechten van derden. SAP kan een vordering schikken op een basis waarbij
SAP de Service dient te vervangen door een voldoende equivalent alternatief dat geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De Klant zal
geen actie ondernemen in reactie op een inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening, of vermeende inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening van
de Service wanneer dit de rechten van SAP schaadt.
9.2
Indien een Vordering uit hoofde van Artikel 9.1 wordt ingesteld of indien het volgens SAP‟s redelijke mening naar alle waarschijnlijkheid zal
gebeuren, mag SAP, naar eigen goeddunken en voor eigen rekening: (i) het recht verwerven voor de Klant om de Service te blijven gebruiken
onder de voorwaarden van deze Overeenkomst; of (ii) de Service vervangen of zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk maak, zonder de
functionaliteit ervan wezenlijk te verminderen. Indien de bovenstaande opties redelijkerwijs niet beschikbaar zijn, is SAP gerechtigd deze
Overeenkomst te beëindigen en de Klant via de SAP-wederverkoper alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de na de datum van beëindiging
resterende termijn van de Overeenkomst terug te betalen.
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9.3

DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 9 OMVATTEN DE UITSLUITENDE, EXCLUSIEVE EN VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAP
EN DIENS LICENTIEGEVERS JEGENS DE KLANT, EN HET ENIGE RECHTSMIDDEL VOOR DE KLANT, MET BETREKKING TOT DE
INBREUK OP OF WEDERRECHTELIJKE TOEËGENING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

Artikel 10
Schadeloosstelling door de Klant
De Klant zal SAP en de aan SAP Gelieerde ondernemingen verdedigen tegen vorderingen die tegen SAP worden ingesteld door derden,
voortvloeiend uit of verband houdend met (i) gebruik van de Service in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; of (ii) een beschuldiging dat
de Klantgegevens of het gebruik van de Service door de Klant in strijd met deze Overeenkomst, de rechten van derden schendt, daarop
inbreuk maakt of een wederrechtelijke toe-eigening daarvan inhoudt. De Klant zal een uiteindelijk van SAP gevorderde schadevergoeding (of
het bedrag van een schikking die de Klant treft) met betrekking tot dergelijke vorderingen betalen. Het voorafgaande is van toepassing
ongeacht de vraag of dergelijke schade is veroorzaakt door handelen van de Klant en/of diens Named Users of door het handelen van een
derde die gebruik maakt van de toegangsgegevens van de Klant. Deze verplichting van de Klant is niet van toepassing indien SAP nalaat om
de Klant tijdig schriftelijk in kennis te stellen van een dergelijke vordering, echter met dien verstande dat het niet of niet tijdig geven door SAP
van een dergelijke kennisgeving de Klant niet ontslaat van diens verplichtingen uit hoofde van dit Artikel, behalve voor zover de Klant wordt
benadeeld door het niet of niet tijdig doen toekomen door SAP van een dergelijke kennisgeving. Het is de Klant toegestaan om de verdediging
en een eventuele schikking van een dergelijke vordering volledig te beheren, zolang een dergelijke schikking geen financiële verplichting
oplegt aan of een erkenning van schuld inhoudt door SAP of SAP anderszins verplicht tot specifieke nakoming. In het geval dat SAP de door
de Klant aangeboden verdediging afslaat of anderszins in gebreke blijft om het volledige beheer van de verdediging over te dragen aan de
door de Klant aangewezen raadsman, doet SAP afstand van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van dit Artikel 10. SAP zal voor zover
dit redelijkerwijs mogelijk is medewerking verlenen aan de verdediging tegen een dergelijke vordering en kan zich voor eigen rekening laten
vertegenwoordigen door een voor de Klant redelijkerwijs aanvaardbare raadsman.
Artikel 11
Beperking van aansprakelijkheid
11.1
Met inachtneming van Artikel 11.3 hieronder zal hetzij SAP (of aan SAP Gelieerde ondernemingen of Licentienemers) hetzij de Klant (of aan
de Klant Gelieerde ondernemingen) onder geen enkele omstandigheid en ongeacht de aard van de vordering ten aanzien van elkaar of
andere natuurlijke personen of rechtspersonen aansprakelijk zijn voor enig bedrag voor een van de volgende soorten verlies of schade
voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst: winstderving, verlies van goodwill, verlies van werk of zakelijke kansen, omzetderving
of verlies van verwachte besparingen, verlies als gevolg van onderbreking van het bedrijf of staking van het werk, gegevensverlies, verlies als
gevolg van computerdefecten of -storingen, boetes voor bijzondere of incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade of verlies op
welke wijze die ook is ontstaan, en ongeacht de vraag of de andere partij al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het
ontstaan van een dergelijk verlies of een dergelijke schade.
11.2
Met inachtneming van Artikel 11.3 hieronder zal de totale aansprakelijkheid van SAP (of aan SAP Gelieerde ondernemingen of
Licentienemers) of de Klant (of aan de Klant Gelieerde ondernemingen) ten aanzien van elkaar of een andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, niet het bedrag overschrijden van de schade dat hoger is dan de
betaalde vergoedingen voor de toepasselijke Service in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van het incident dat
de grondslag vormt voor een dergelijke aansprakelijkheid.
11.3
Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk der partijen uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als
gevolg van nalatigheid, (ii)) opzet, (iii) fraude of het geven van een bedrieglijke onjuiste voorstelling, (iv) schade als gevolg van
ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie uit hoofde van Artikel 12 van deze Overeenkomst, (v) het recht van
SAP om onbetaalde vergoedingen uit hoofde van deze Overeenkomst te innen.
11.4
De bepalingen van deze Overeenkomst verdelen de risico‟s tussen SAP en de Klant. De vergoedingen voor de Service reflecteren deze
verdeling van risico‟s en beperkingen van aansprakelijkheid hierin. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid omvatten alle
vorderingen tegen werknemers of door SAP ingeschakelde derden, of andere personen die door SAP zijn geautoriseerd.
Artikel 12
Vertrouwelijkheid
12.1
Vertrouwelijke informatie mag in geen enkele vorm worden gebruikt of vermenigvuldigd behalve voor dit zover noodzakelijk is om het doel van
deze Overeenkomst te realiseren. Elke verveelvoudiging van Vertrouwelijke informatie van de andere partij blijft eigendom van de Partij die de
informatie openbaar maakt en is voorzien van alle vermeldingen of opschriften met betrekking tot de vertrouwelijkheid of het intellectueleeigendomsrecht die op het origineel zijn vermeld. Ten aanzien van de Vertrouwelijke informatie van de ander zal elke partij (a) alle Redelijke
stappen (hieronder beschreven) nemen om alle Vertrouwelijke informatie strikt geheim te houden; en (b) geen Vertrouwelijke informatie van
de andere partij bekendmaken aan een andere persoon dan de personen die toegang tot die informatie nodig hebben om de betreffende partij
in staat te stellen diens rechten uit te oefenen en/of verplichtingen uit hoofde hiervan na te komen en die gebonden zijn aan
geheimhoudingsverplichtingen die wezenlijk gelijk zijn aan de hierin uiteengezette verplichtingen.Zoals in het onderhavige document gebruikt,
worden onder “Redelijke stappen” alle stappen verstaan die de ontvangende partij neemt om de eigen, soortgelijke bedrijfseigen en
vertrouwelijke informatie als goed huisvader te beschermen. Op vertrouwelijke informatie van een der partijen die openbaar wordt gemaakt
voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst is de bescherming van toepassing die krachtens deze Overeenkomst wordt geboden.
12.2
De bovengenoemde beperkingen betreffende het gebruik of de openbaarmaking van de Vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing op
Vertrouwelijke informatie die: (a) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder verwijzingen naar de Vertrouwelijke informatie
van de onthullende partij of die rechtmatig zonder beperkingen is ontvangen van een derde die het recht heeft om dergelijke Vertrouwelijke
informatie te verschaffen; (b) algemeen beschikbaar is gekomen voor het publiek zonder inbreuk op deze Overeenkomst door de
ontvangende partij; (c) op het moment van de openbaarmaking ongelimiteerd bekend was bij de ontvangende partij; of (d) door de partij die de
informatie bekend maakt schriftelijk is verklaard vrij te zijn van dergelijke beperkingen.
12.3
De Klant zal de voorwaarden van deze Overeenkomst of de prijzen in deze Overeenkomst niet bekend maken aan derden. Geen der partijen
zal de naam van de andere partij gebruiken in publicaties of reclame of een soortgelijke activiteit ondernemen zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de andere partij, behalve dat de Klant ermee instemt dat SAP de naam van Klant mag vermelden in klantenlijsten
of, op wederzijds overeengekomen tijdstippen, als onderdeel van SAP‟s marketinginspanningen (inclusief maar niet beperkt tot
referentiegesprekken en -artikelen, persberichten, locatiebezoeken en SAPPHIRE-participatie). SAP doet een redelijke inspanning om te
voorkomen dat de referentieactiviteiten onredelijk verstorend zijn voor de zaken van de Klant.
12.4
De Klant kan informatie met betrekking tot de Service verschaffen of SAP kan om informatie met betrekking tot de Service vragen, met
inbegrip van op- en aanmerkingen over het mogelijk creëren, aanpassen, corrigeren, verbeteren of verfraaien van de Service of een andere
SAP-site, -service of -product, of informatie met betrekking tot de vraag of de Klant van mening is dat de richting waarin de ontwikkelingen van
SAP gaan overeenkomt met de zakelijke behoeften en IT-behoeften van de Klant, de technologiemarkt in het algemeen en dergelijke
(gezamenlijk “Feedback” genoemd). De Klant erkent en stemt ermee in dat alle informatie die openbaar wordt gemaakt door SAP tijdens
besprekingen met betrekking tot de Feedback zal worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van SAP en zal worden beschermd tegen
openbaarmaking conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. Om SAP in staat te stellen dergelijke Feedback te gebruiken, verleent de
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Klant hierbij aan SAP een niet-exclusieve, eeuwigdurende, definitieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie, met het recht om deze in sublicentie te
geven aan licentiehouders en klanten van SAP, in overeenstemming met de relevante intellectuele-eigendomsrechten van de Klant, om
dergelijke Feedback te gebruiken, te publiceren en openbaar te maken op elke door SAP gewenste wijze en om producten en services van
SAP en diens sublicentiehouders die Feedback bevatten, te vertonen, uit te voeren, te kopiëren, te maken, te laten maken, te gebruiken, te
verkopen en anderszins over te beschikken op elke door SAP gewenste wijze en via elk door SAP gewenste medium, zonder verwijzing naar
de bron. SAP is gerechtigd de Feedback voor elk doel te gebruiken zonder enige beperking of vergoeding ten aanzien van de Klant en/of
diens vertegenwoordigers. De Klant erkent dat de informatie die betrekking heeft op de Service die uit hoofde van deze Overeenkomst door
SAP openbaar wordt gemaakt, alleen bestemd is voor mogelijke strategieën, ontwikkelingen en functionaliteiten van de Service en is niet
bedoeld om bindend te zijn voor SAP jegens of met betrekking tot enig bepaald doel of bedrijf, productstrategie en/of ontwikkeling.
Artikel 13
Privacy
13.1
De Klant heeft en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle persoonsgegevens als „voor de verwerking verantwoordelijke‟ in de
zin van artikel 2 (d) van de EU-richtlijn betreffende privacy 95/46/EG. Voor zover persoonsgegevens uit hoofde van deze Overeenkomst
worden opgeslagen en/of verwerkt, houdt SAP zich aan de instructies van de klant als „verwerker‟ in de zin van art. 2 (e) van EU-richtlijn
95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De instructies van de Klant die het kader van de door SAP aangeboden
diensten overschrijden, komen voor rekening van de Klant en zijn afhankelijk van de technische en organisatorische haalbaarheid bij SAP.
SAP en de Klant passen alle technische en organisatorische maatregelen toe die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de
toepasselijke wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens om zulke gegevens tegen misbruik te beschermen.
13.2
Voor zover er persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt, zal SAP diens personeel aan wie de verwerking van de gegevens van de
Klant wordt toevertrouwd, verplichten de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet.
13.3
SAP is door geautoriseerd om derden in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens voor zover dit nodig is om te voldoen aan de
contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. SAP verplicht diens toeleveranciers zich te houden aan alle relevante
voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. In geval een dergelijke toeleverancier zich buiten de EU bevindt, biedt SAP een
niveau aan gegevensbescherming dat als voldoende wordt beschouwd volgens de EU-regelgeving omtrent de bescherming van
persoonsgegevens.
13.4
De Klant verzekert dat er geen wettelijke verplichtingen bestaan aan de kant van de Klant die SAP verhinderen diens contractuele
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen in overeenstemming met toepasselijk recht. Hieronder valt onder meer de
verzekering dat alle betrokken personen eerder hebben verklaard akkoord te gaan met een mogelijke verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 14
Overige bepalingen
14.1
De partijen hebben de intentie dat in geval een of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst in enig opzicht ongeldig of onuitvoerbaar
blijken, deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid niet van invloed is op de overige bepalingen in deze Overeenkomst, en deze Overeenkomst
wordt geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit in de Overeenkomst heeft gestaan.
14.2
Indien een der partijen afstand doet van de bepalingen in deze Overeenkomst in geval van een inbreuk, kan dit niet worden beschouwd alsof
deze partij afstand heeft gedaan van dezelfde of een andere bepaling in de Overeenkomst in geval van enige eerdere of latere inbreuk.
14.3
De Serviceregeling kan worden ondertekend in twee exemplaren, waarvan elk wordt beschouwd als het origineel en die samen één
Serviceregeling vormen. Handtekeningen die elektronisch (per fax of ingescand en per e-mail) worden verzonden, worden beschouwd als
originele handtekeningen.
14.4
De Service, Documentatie en ander SAP-materiaal zijn onderhevig aan de exportbeperkingswet- en regelgeving van verschillende landen,
inclusief maar niet beperkt tot de wetten van de Verenigde Staten en Duitsland. De Klant stemt ermee in dat de Klant de Service,
Documentatie of ander SAP-materiaal niet doet toekomen aan een overheidsinstelling voor de aanvraag van een licentie of andere regulatieve
goedkeuring zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAP, en de Service, Documentatie en ander SAP-materiaal niet zal
exporteren naar andere landen, natuurlijke personen of rechtspersonen als dit volgens deze wetten verboden is. De Klant is verantwoordelijk
voor de naleving van alle toepasselijke overheidsregels van het land waar de Klant is geregistreerd, en alle andere landen met betrekking tot
het gebruik van de Service, Documentatie of ander SAP-materiaal door de Klant en diens Named Users.
14.5
Deze Overeenkomst en alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst en de inhoud ervan, vallen onder de
Belgische wetgeving, zonder verwijzing naar de wettelijke regeling van het internationale privaatrecht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien
zullen uitsluitend worden beslecht door de Brusselse rechter. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) is niet van toepassing op deze Overeenkomst. De Klant dient in geval van vorderingen voortvloeiend uit of
verband houdend met deze Overeenkomst en het onderwerp daarvan een procedure te starten binnen één (1) jaar na de datum waarop de
Klant op de hoogte was, of na een redelijk onderzoek op de hoogte had moeten zijn, van de feiten die aanleiding geven tot de vordering(en).
14.6
Alle kennisgevingen of rapporten die vereist zijn of kunnen worden verstrekt uit hoofde van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te
geschieden en worden geacht naar behoren te zijn bezorgd na aflevering op de respectieve kantoren van SAP of de Klant op het eerste, in
een Serviceregeling genoemde adres. Waar in dit Artikel 14.6 of elders in deze Overeenkomst een vorm van schriftelijke communicatie is
vereist, anders dan voor kennisgeving van een opzegging of wezenlijke schending, kan aan dat vereiste worden voldaan door het sturen van
een fax, brief of andere vorm van schriftelijke communicatie, zoals e-mail.
14.7
Datums en tijdschema‟s zijn niet-bindend en tijd is niet van wezenlijk belang, tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen afgesproken. Een vertraging
of verzuim in de uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst (anders dan voor de betaling van onder deze Overeenkomst
verschuldigde bedragen) veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht vallen van de uitvoerende partij vormt geen
inbreuk op deze Overeenkomst, en de tijd voor de uitvoering van een dergelijke bepaling, indien aanwezig, zal worden beschouwd als te zijn
verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de omstandigheden die de uitvoering verhinderen.
14.8
Deze Overeenkomst vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen SAP en de Klant en alle voorgaande verklaringen en mondelinge
of schriftelijke overeenkomsten worden samengevoegd in en vervangen door deze Overeenkomst en de partijen zullen zich hierna niet
verlaten op dergelijke verklaringen, afspraken en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Wijzigingen in deze Overeenkomst kunnen
alleen schriftelijk plaatsvinden en dienen te worden voorzien van de handtekening van beide partijen. Deze Overeenkomst prevaleert boven
alle aanvullende, strijdige of inconsistente voorwaarden die eventueel voorkomen op een inkooporder of ander document dat door de Klant
aan SAP is verstrekt. Deze Overeenkomst prevaleert boven alle aanvullende, strijdige of inconsistente voorwaarden en bepalingen die
kunnen voorkomen op een „clickwrap‟ of „browsewrap‟ eindgebruikersovereenkomst die is opgenomen in de Service (met uitzondering van
eindgebruikersovereenkomsten voor producten of diensten van derden).
14.9
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAP is het de Klant niet toegestaan deze Overeenkomst, of rechten of plichten die de
Klant heeft uit hoofde van deze Overeenkomst, of materialen of vertrouwelijke informatie van SAP, over te dragen, te delegeren, in onderpand
te geven of anderszins over te doen aan een andere partij, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, inclusief door middel van de verkoop van
activa, fusie of consolidatie. SAP mag deze Overeenkomst overdragen aan elk van de aan SAP Gelieerde ondernemingen. SAP kan naar
eigen goeddunken delen van de Service uitbesteden aan derden.
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14.10

14.11

14.12

De volgende rangorde wordt toegepast in geval van een strijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen van de onderdelen van deze
Overeenkomst: (i) de Serviceregeling; (ii) de regelingen, annexen en bijlagen bij de Serviceregeling of waarnaar daarin wordt verwezen; (iii)
en deze Algemene voorwaarden.
De Klant begrijpt en stemt ermee in dat de Service mededelingen kan bevatten zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten van
SAP of de partners van SAP. De Klant kan niet aangeven deze serviceaankondigingen en administratieve berichten niet te willen ontvangen
tijdens het gebruik van de Site en/of de Service tenzij de Klant aan SAP een specifieke schriftelijke mededeling stuurt met de vraag de
gegevens van de Klant te verwijderen van de Site en alle mailinglists.
Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het onderhavige document, zal niets in deze Overeenkomst (expliciet dan wel impliciet) enige
rechten of andere voordelen creëren of verlenen ten gunste van enige persoon die hierin geen partij is.
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ANNEX 1
VOORWAARDEN VOOR SUPPORT
1.

BESCHIKBARE VORMEN VAN SUPPORT

1.1 SAP‟s Cloud Support-organisatie biedt de Klant twee niveaus van support bij de Service. Premium Support is inbegrepen in de
abonnementsvergoedingen voor de Service en de Klant kan tegen meerprijs Platinum Support aanschaffen, indien en voor zover dit beschikbaar is voor
de toepasselijke Service.
1.2 Voor het doel van deze Annex 1 gelden de volgende definities:
“Admin Training Course” is de beheerderstraining die wordt aangeboden via de SAP Academy.
“Administration Units (“AU’s”)” zijn vooraf aangeschafte eenheden die een Klant die Platinum Support heeft gekocht voor SAP SuccessFactors
Services kan inwisselen voor bepaalde supportservices betreffende de SAP SuccessFactors Services. AU‟s kunnen worden gebruikt voor i
belangrijke administratieve taken, zoals beheer van gebruikers en toegangsrechten, document- en workflowbeheer, installatie en beheer van analyseen rapportfuncties en content management. AU‟s zijn, voor de duidelijkheid, niet beschikbaar voor en niet van toepassing op SAP On-Demand Services.
“Annual Support Review” is de jaarlijkse evaluatie uitgevoerd door de Platinum Support Account Manager, waaronder het evalueren van de acceptatie
van de Service bij de Klant, best practices, probleemoplossing en risicobeperkingsplannen, voor zover van toepassing.
“Application Administrator” is de Primaire contactpersoon bij de Klant die de Admin Training Course dient te volgen, alvorens de Klant de Service in
gebruik neemt.
“Basic Form Configuration” betreft kopieën van bestaande vormsjablonen, tekstwijzigingen en kleine workflowaanpassingen.
“Case Management System” is het wereldwijde systeem of de wereldwijde webapplicatie die de Klant ter beschikking staat om te allen tijde situaties of
problemen te rapporteren en te melden aan het supportteam van SAP (ook buiten de Cloud Support-tijden, zoals hieronder vermeld), welk systeem of
welke applicatie toegankelijk is voor SAP, de aan SAP Gelieerde ondernemingen en geautoriseerde Subverwerkers van SAP.
“Customer Community Site” is de aanvullende, peer-to-peer webcommunity waar klanten kunnen zoeken naar product- of supportinformatie en
kunnen samenwerken met andere SAP-klanten op http://community.successfactors.com voor SAP SuccessFactors Services en op
https://www.sme.sap.com voor SAP On-Demand Services (of latere site(s) waarover SAP de Klant informeert).
“Customer Outreach” is de naam voor communicaties van SAP, zoals, zonder beperking, nieuwsbrieven, informatiebulletins, waarschuwingen
betreffende bekende problemen en blogposts.
“Knowledge Base” betreft de doorzoekbare artikelen en video‟s in het Case Management System.
“Live Session” is een niet opgenomen training of webinar gegeven door een persoon .
“Live Review” is een evaluatiegesprek met een persoon via telefoon of webvergadering.
“Lokale tijdzone” is de lokale tijdzone van de Klant, afhankelijk van de locatie van het hoofdkantoor van de Klant, of, in het geval van Platinum
Support-klanten, de locatie van de Assigned Support Account Manager.
“Platinum Support Technical Resolution Team” is het SAP-supportteam, dat gespecialiseerd is in Service-producten en gericht op het oplossen van
technische problemen voor Platinum Support-accounts.
“Productbundel” is een Service-productbundel waarop de Klant eventueel is geabonneerd en die staat beschreven op een Orderformulier.
“Releasenotes” betreft de algemeen beschikbare, gedocumenteerde samenvattingen, webinars en video‟s geleverd door SAP om klanten te
informeren en te instrueren over de wijzigingen in nieuwe productreleases.
“SAP On-Demand Service” betreft elke Service gespecificeerd op een bepaald Orderformulier die geen SAP SuccessFactors Service is.
“SAP SuccessFactors Service” is de Service voor SuccessFactors Business Execution Software Solutions of een andere SuccessFactors Service als
gespecificeerd op het betreffende Orderformulier.
“Welcome and Transition” betreft een e-mailbericht, Live Session, video‟s en/of directe telefonische communicatie van SAP met klanten om ze te
informeren over de SAP Cloud Support-organisatie.
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In de onderstaande tabel worden de services beschreven die behoren bij de Premium Support- en Platinum Support-niveaus.

Customer Support-tijden (uitgezonderd vrije dagen
van SAP)*
24 x 7 x 365 Support (alleen Engels)

Contactpersonen bij de klant die geautoriseerd zijn
om contact op te nemen met SAP Support
Toegang tot SAP Cloud Support Services (alleen
Engels), inclusief:

Premium Support
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
18.00 uur lokale tijd*

Platinum Support
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
18.00 uur lokale tijd*

P1- en P2-problemen
Twee (2) Primaire contactpersonen;
indien de Klant is geabonneerd op
meerdere Productbundels: twee (2)
Primaire contactpersonen per
Productbundel

P1- en P2-problemen
Twee (2) Primaire contactpersonen;
indien de Klant is geabonneerd op
meerdere Productbundels: twee (2)
Primaire contactpersonen per
Productbundel

Inbegrepen

Inbegrepen

Alleen inbegrepen voor SAP
SuccessFactors Services

Alleen inbegrepen voor SAP
SuccessFactors Services

- Customer Community Site
- Case Management System
- Knowledge Base
- Telefoon
- Chat
Customer Outreach

Inbegrepen

Inbegrepen

Live Session

Live Session

Assigned Support Account Manager

Niet-inbegrepen

Inbegrepen

Platinum Support Technical Resolution Team

Niet-inbegrepen

Inbegrepen

Annual Support Review

Niet-inbegrepen

Inbegrepen

Geplande evaluatie van openstaande verzoeken

Niet-inbegrepen

Wekelijks

Welcome and Transition

Releasenotes

Live Review
AU‟s (alleen voor SAP
Application Administration
Niet van toepassing
SuccessFactors Services)
*Support is ook beschikbaar in de volgende talen: Duits, beschikbaar tijdens de bovengenoemde Support-tijden voor Duitsland; Spaans, beschikbaar
tijdens de bovengenoemde Support-tijden voor Spanje; Frans, beschikbaar tijdens de bovengenoemde Support-tijden voor Frankrijk; en Chinees,
beschikbaar tijdens de bovengenoemde Support-tijden voor China. De Klant dient contact op te nemen met support voor de bovengenoemde, relevante
landen om support te krijgen in een van de bovengenoemde andere talen dan Engels.
2.

Selfservice

CONTACT OPNEMEN MET SUPPORT

De Klant heeft één (1) Back-upcontactpersoon bij elke primaire Contactpersoon. Ten minste één van de Primaire en Back-upcontactpersonen bij de
Klant zal een Application Administrator zijn. Application Administrators dienen de Admin Training Course van SAP te hebben gevolgd.
Indien de Primaire contactpersonen bij de Klant vanaf de ingangsdatum bekend zijn, kunnen deze op de toepasselijke Serviceregeling worden
aangegeven. Anders dient de Klant de (Primaire en Back-up-) contactpersonen bekend te maken via de betreffende Cloud Support Customer Portal
(“Customer Portal”), zoals hieronder nader genoemd. Updates van de Contactpersonen bij de Klant dienen te worden uitgevoerd via de betreffende
Customer Portal.
Cloud Support Customer Portal
SAP Successfactors Services Cloud Support

https://support.successfactors.com

SAP On-Demand Services Cloud Support

https://www.sme.sap.com

Tijdens de configuratie van de Service en tot aan “Go-Live” is SAP Cloud Consulting-services, of een implementatiepartner van SAP, voor zover van
toepassing, het primaire aanspreekpunt voor de Klant. Na “Go-Live” van de Service is SAP‟s Cloud Support-organisatie het primaire aanspreekpunt voor
de Klant. Behoudens het bovenstaande, staat het de Klant vrij om te allen tijde contact op te nemen met SAP‟s Cloud Support-organisatie na de
ingangsdatum voor supportservices, of om AU-services te starten voor SAP SuccessFactors Services.
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3.

RESPONSNIVEAUS. SAP antwoordt als volgt op ingediende verzoeken om support:

Prioriteit
P1

Definitie
Zeer hoog: het productiesysteem is niet toegankelijk of een kritisch
bedrijfsproces voor een essentiële toepassing kan niet voor meerdere
gebruikers worden voltooid en er is geen workaround beschikbaar. Het kan
problemen betreffen die de gegevensintegriteit wezenlijk aantasten of de
beveiliging schenden.

Responsniveau
Initiële respons: binnen één uur na
indiening van het verzoek
Doorlopende communicatie: één keer per
uur
Doelstelling: SAP levert respons binnen
vier uur. Respons behelst (i) een oplossing;
(ii) een workaround; of (iii) een actieplan.

P2

Hoog: het productiesysteem werkt, maar er is sprake van ernstig functieverlies,
waardoor transacties niet kunnen worden voltooid. Het ontwikkelings/testsysteem is niet toegankelijk of niet operationeel.

Initiële respons: binnen twee uur na
indiening van het verzoek
Doorlopende communicatie: één keer per
zes uur.

P3

Medium: het productiesysteem heeft te kampen met gering functieverlies dat de
uitvoering van transacties niet wezenlijk belemmert. Omvat tevens configuraties
of wijzigingsverzoeken voor belangrijke bedrijfsprocessen.

Initiële respons: binnen vier uur (in
werktijd) na indiening van het verzoek
Doorlopende communicatie: één keer in
de drie werkdagen als geen sprake is van
defecten en één keer in de twee weken in
geval van productdefecten.

P4

Laag: wijzigings- of configuratieverzoeken en kleine problemen. Informatie over
productgebruik en toepassingsmogelijkheden.

Initiële respons: binnen één werkdag na
indiening van het verzoek
Doorlopende communicatie: één keer per
week indien geen sprake is van defecten en
één keer per drie weken in geval van
productdefecten.

4.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT.


De Klant verleent SAP medewerking en levert relevante informatie om SAP in staat te stellen de opgetreden fout te reproduceren, te
analyseren en te verhelpen, zoals de naam van de installatie, gebruikersnaam, formuliernaam en screenshots.



Verzoeken om support zullen worden opgeslagen en gedocumenteerd via de betreffende Customer Portal om SAP in staat te stellen
informatie gemakkelijk te traceren en te voldoen aan de bovengenoemde, toegezegde responsniveaus.
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ANNEX 2
ANNEX INZAKE UITBESTEDING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Annex inzake de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens stipuleert de rechten en plichten van de Klant en van SAP met betrekking
tot persoonsgegevens die door SAP namens de Klant en de aan de Klant Gelieerde ondernemingen voor de Named Users worden verwerkt uit hoofde
van de Overeenkomst. Deze Bijlage vormt een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle termen die in dit document met een hoofdletter beginnen,
hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst is gegeven.
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

2.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Verplichtingen van de Klant
De Klant bevestigt hierbij dat het gebruik van de Service neerkomt op een uitbestede verwerking van persoonsgegevens van Named Users.
De Klant bevestigt dat alleen de Klant en aan de Klant Gelieerde ondernemingen (allen gegevensbeheerders) verantwoordelijk zijn voor de
toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens, evenals voor het beschermen van de rechten van de betrokken personen.
De Klant dient te zorgen dat aan de Klant gelieerde ondernemingen, voor zover wettelijk vereist, hun toestemmingen schriftelijk, per fax of per
e-mail aan de Klant verlenen om SAP en aan SAP Gelieerde ondernemingen te autoriseren persoonsgegevens te verwerken zoals de
Overeenkomst beoogt.
De Klant ziet erop toe dat haar Named Users de persoonsgegevens voor verwerking aan SAP beschikbaar stellen en SAP zal de resultaten
van de verwerking weer aan de Klant doen toekomen door middel van een vastgelegde overdrachtsprocedure of met behulp van de
functionaliteit die in de Service is geïmplementeerd.
De Klant zal SAP onverwijld informeren indien Named Users fouten of onregelmatigheden constateren in de verwerking van
persoonsgegevens.
De Klant dient te zorgen dat aan de Klant Gelieerde ondernemingen de Klant machtigen om SAP als onderaannemer te machtigen voor de
verwerking van de persoonsgegevens. SAP dient uitsluitend de in deze Bijlage beschreven verplichtingen na te komen bij de verwerking van
persoonsgegevens van Named Users.
Verplichtingen van SAP
SAP zal de persoonsgegevens en andere bedrijfsgegevens van Named Users uitsluitend verwerken volgens de instructies van de
gegevensbeheerder, zoals door de Klant aan SAP verstrekt, waartoe (zonder beperking) kunnen behoren de correctie, verwijdering en/of
blokkering van dergelijke gegevens, indien en voor zover de functionaliteit van de Service de Klant of de Named User niet toestaat dit te doen.
De persoonsgegevens zullen door SAP voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan het leveren van de met de Overeenkomst beoogde
Service. SAP zal dergelijke persoonsgegevens niet langer bewaren dan de Klant heeft opdragen. De wettelijke bewaartermijnen blijven
ongewijzigd.
Voor de verwerking van persoonsgegevens zal SAP uitsluitend personeel inzetten dat duidelijk heeft blijkgegeven op het gebied van data- en
telecommunicatie de geldende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. SAP kan deze verplichting nakomen door
voor al diens klanten hetzelfde standaardsjabloon te gebruiken.
SAP dient alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke
wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. SAP garandeert de Klant dat SAP alle gepaste technische en organisatorische
maatregelen heeft genomen en zal blijven nemen om persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onbevoegde of onwettige
verwerking en onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging. SAP zal met name de volgende beveiligingsmaatregelen nemen en regelmatig
controleren:

Fysieke toegangscontrole: SAP dient een toegangscontrolesysteem te installeren.

Toegangscontrole: SAP dient de toegang tot de gegevensverwerkingssystemen te bewaken en te registreren.

Toegangsbeperking: SAP zal een systeem ontwikkelen, implementeren en bewaken van gebruikersrechten, regels voor wachtwoorden
en aanmeldingsprocedures om SAP-personeel externe of fysieke toegang te geven tot de Service, zoals nodig is voor het exploiteren,
onderhouden, ondersteunen of beveiligen van de Service.

Overdrachtsbewaking: SAP dient ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens gecodeerd of op een andere veilige manier
plaatsvindt. Overdrachten dienen te worden geregistreerd en de richtlijnen voor de overdracht van persoonsgegevens dienen schriftelijk
te worden vastgelegd.

Invoerbewaking: SAP dient een gedetailleerd registratiesysteem te implementeren ten behoeve van de invoer, wijziging en verwijdering
of blokkering van persoonsgegevens voor zover dit door de Service kan worden ondersteund.

Taakbewaking: SAP zal controlemechanismen documenteren en implementeren om te zorgen dat gegevens strikt volgens de instructies
van de gegevensbeheerder, zoals aan SAP door de Klant geleverd en zoals beoogd in de Overeenkomst, worden verwerkt.

Beschikbaarheidsbewaking. SAP dient een geavanceerd back-upsysteem in te zetten en een gegevensherstelprocedure te definiëren
teneinde te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden vernietigd of verwijderd.

Gegevensscheiding: SAP dient er middels technische maatregelen en gedefinieerde organisatorische procedures op toe te zien dat
persoonsgegevens die voor verschillende doeleinden (bijvoorbeeld voor verschillende Klanten) worden verzameld, separaat kunnen
worden verwerkt. Onder technische middelen wordt onder andere verstaan gescheiden computersystemen of een duidelijk logische
afscheiding in een omgeving met meerdere tenants. Toegang van de ene SAP-klant tot de gegevens van een andere SAP-klant dient te
worden voorkomen.
Omdat SAP de Service uniform levert aan alle klanten via een gehoste webapplicatie, zijn alle gepaste en alsdan geïmplementeerde
technische en organisatorische maatregelen van toepassing op het gehele klantenbestand van SAP dat vanuit hetzelfde datacenter wordt
bediend en geabonneerd is op dezelfde Service. De Klant begrijpt en bevestigt dat de technische en organisatorische maatregelen afhankelijk
zijn van technische vooruitgang en ontwikkelingen. In dat opzicht is het SAP met name toegestaan om adequate alternatieve maatregelen te
implementeren, zolang het beveiligingsniveau van de maatregelen wordt gehandhaafd. In het geval van wezenlijke veranderingen zal SAP de
Klant per e-mail of door publicatie op de Site of een alternatieve site waartoe de Klant gemakkelijk toegang heeft, een kennisgeving doen
toekomen tezamen met daarmee verband houdende noodzakelijke documentatie.
Indien de beveiligingsmaatregelen die door SAP worden geïmplementeerd niet aan de wettelijke vereisten voldoen, dient SAP de Klant
onmiddellijk hierover in te lichten.
SAP zal de Klant in kennis stellen indien een instructie van de Klant namens de gegevensbeheerder naar de mening van SAP strijdig is met
de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. SAP is niet verplicht een uitgebreid juridisch onderzoek uit te voeren.
SAP zal de Klant onmiddellijk in kennis stellen in geval van ernstige verstoringen van het bedrijfsproces, vermoedelijke schendingen van
wetgeving inzake gegevensbescherming of andere onregelmatigheden die verband houden met de verwerking van gegevens van Named
Users.
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2.7

2.8

2.9

Op schriftelijk verzoek van de Klant en voor rekening van de Klant zal SAP de Klant redelijke ondersteuning bieden bij de behandeling van
aanvragen van individuele personen en/of toezicht houdende instanties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder
beheer van de Klant. SAP zal de Klant inlichten over inspecties en maatregelen van toezichthouders of andere bevoegde instanties.
Indien de Overeenkomst inzake de verwerking van gegevens voor een Named User afloopt of wordt beëindigd, dient SAP in
overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst (of andere relevante contractbepalingen) en de instructies van de Klant ofwel (i)
(i) alle Klantgegevens en alle kopieën of reproducties hiervan aan de Klant te retourneren; ofwel (ii) dergelijke persoonsgegevens en media op
productiesystemen te wissen en/of vernietigen en deze maatregel schriftelijk aan de Klant te bevestigen.
De dwingende bepalingen van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming zullen daarnaast van toepassing
zijn en zullen prevaleren indien en voor zover deze strijdig zijn met de voorwaarden in deze Bijlage.

3.

Derden
SAP is geautoriseerd om de verwerking van persoonsgegevens uit te besteden aan derden (elk aangeduid als een “Subverwerker”) zolang
SAP in dezelfde mate verantwoordelijk blijft voor het handelen of nalaten van de Subverwerkers als voor het eigen handelen en nalaten. SAP
zal overdragen aan Subverwerkers: de verplichtingen als gegevensverwerker jegens de Klant, zoals uiteengezet in dit document; en de
Subverwerkers verplichten alle relevante voorschriften op het gebied van gegevensbescherming na te leven. SAP zal de Klant op verzoek per
e-mail of via de Site of langs andere weg van elke betrokken Subverwerker de gegevens doen toekomen, zoals naam, adres en functie. SAP
zal erop toezien dat elke Subverwerker een voldoende niveau van gegevensbescherming, zoals wettelijk vereist of contractueel met SAP
overeengekomen, zal handhaven dat niet wezenlijk minder beschermend is dan de beschermingsverplichtingen van SAP op grond van de
Overeenkomst.

4.
4.1

Controlerechten van de Klant
De Klant zal alle rechten hebben die nodig zijn om te controleren of SAP de persoonsgegevens naar behoren en in overeenstemming met de
Overeenkomst verwerkt. Deze controlerechten zullen in overleg met SAP worden uitgeoefend. In het algemeen geldt dat het de Klant
gedurende de looptijd van de Overeenkomst is toegestaan SAP te verzoeken om een jaarlijkse, schriftelijke zelfcertificering op basis van een
controle door een onafhankelijke derde partij (bijvoorbeeld een zogenaamd SSAE16-CUS II rapport) dat op grond van nauwgezet onderzoek
bevestigt dat de verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de hierin overeengekomen maatregelen. Indien de Klant redelijke
gronden heeft om te vermoeden dat deze Bijlage niet wordt nageleefd, met name als zulks uitdrukkelijk wordt gesteld in het controlerapport, of
als SAP het controleonderzoek niet op tijd uitvoert, is de Klant(of een onafhankelijke, externe auditor namens SAP die gebonden is aan
verplichtingen van strikte geheimhouding) de beheeromgeving en beveiligingsmaatregelen van SAP betreffende uit hoofde hiervan verwerkte
persoonsgegevens één keer per periode van twaalf maanden, voor eigen rekening te controleren, mits SAP daarvan ruim van tevoren (ten
minste 30 dagen) in kennis wordt gesteld en op redelijke voorwaarden wat betreft tijd, plaats en wijze van controle. Nadat SAP in kennis is
gesteld, kan de controle worden uitgevoerd, met name gedurende de gebruikelijke werktijden op de locatie(s) van SAP waar de
persoonsgegevens worden verwerkt.
SAP dient de Klant in redelijke mate bij deze controles te ondersteunen en van de vereiste informatie te voorzien.
SAP zal de beschikkingsbevoegdheid en controlerechten van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst jegens de Subverwerker van SAP
die met de persoonsgegevens in contact kan komen, contractueel waarborgen. Indien de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens voorschrijft dat een gegevensbeheerder een rechtstreekse contractuele relatie met SAP aangaat, machtigt SAP de Klant
hierbij de vereiste overeenkomst namens SAP met de gegevensbeheerder aan te gaan, echter uitsluitend op basis van een contractsjabloon
die SAP de Klant op diens verzoek verstrekt.
De services die SAP in verband met de controlerechten van de Klant verleent, komen voor rekening van de Klant.

4.2
4.3

4.4
5.

Bijzondere geheimhoudingsplicht
SAP verbindt zich de persoonsgegevens waarvan SAP kennis heeft gekregen, te behandelen als vertrouwelijk en dergelijke gegevens
uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de uitbestede gegevensverwerking in verband met de levering van de Service zoals de
Overeenkomst beoogt. SAP verbindt zich de werknemers die kennis kunnen krijgen van persoonsgegevens, dezelfde verplichtingen van
geheimhouding op te leggen als waartoe SAP zich hierboven heeft verplicht. SAP zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om te zorgen dat de
werknemers aan wie SAP toegang tot persoonsgegevens verleent regelmatig training ontvangen op het gebied van IT-beveiliging en
gegevensbescherming.
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