Privacyverklaring voor personeel
Onze organisatie verzamelt, bewaart en deelt gegevens van onze medewerkers en de medewerkers
van onze leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers en andere relaties. Wij hechten grote waarde
aan het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van onze
arbeidsovereenkomsten en onze diensten is het noodzakelijk om gegevens over jou te verzamelen en
te gebruiken. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze
worden verwerkt en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met
betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Bedrijfsgegevens
Arie Hogendoorn Grondverzet BV
Zijdepark 10
Ouderkerk aan den IJssel
Kamer van Koophandel nummer 29041231
info@hogendoornbv.nl
0180-682687
Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare
natuurlijke persoon. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:
• Persoonlijke identificatie, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, Burgerservicenummer, kopie identiteitsbewijs
(versie van indiensttreding);
• Je sollicitatiebrief met bijlagen;
• Financiële gegevens zoals bankgegevens en loonbeslagen;
• Werkgerelateerde informatie, zoals een kopie van je arbeidsovereenkomst,
loonbelastingverklaring, melding dienstverband bij Colland, dienstjaren, personeelsnummer,
referenties, mandagenstaten, verlof, verslagen van functiegesprekken;
• Een kopie van alle correspondentie met jou;
• Opleidingsinformatie, zoals diploma’s, informatie rijbewijzen en certificaten;
• Contactgegevens familie voor noodgevallen;
Daarnaast verwerken wij ook de volgende gegevens wanneer dit aan de orde is:
• Verzekeringsgegevens ten behoeve van collectieve zorgverzekering
• Verzekeringsgegevens ten behoeve van het pluspakket
• Camerabeelden
• Kopie BPV-overeenkomst
• Kopie stage-overeenkomst
• Kopie terugbetalingsregeling scholingskosten
• Dossier arbodienst
• Kopie aanvraag WIA
• Kopie verklaring geen privé gebruik bedrijfsauto
• Gegevens met betrekking tot de bijtelling van de auto van de zaak
• Verbod privé gebruik bestelauto
• Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
• Gegevens omtrent leaseauto
• Locatiegegevens (black box)
• Rittenregistratie

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten
bewaren (bijv. voor de Belastingdienst).
Doelen en grondslagen
Onze organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens om jouw arbeidsovereenkomst op een goede en
zorgvuldige manier uit te voeren en omdat de wet dat soms van ons eist (wettelijke verplichting).
Daarnaast kan het zijn dat we persoonsgegevens verwerken voor een optimale dienstverlening richting
klanten en leveranciers (uitvoeren overeenkomst en gerechtvaardigd belang). Met de gegevens die we
verwerken hebben we als doel om samen met jou een optimale dienstverlening aan te bieden aan
klanten en leveranciers.
Cameratoezicht
Wij maken gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om onze eigendommen te beveiligen
en onze medewerkers te beschermen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan delen wij in bepaalde
gevallen jouw persoonsgegevens met derden. Het Burgerservicenummer wordt in het kader van de
Wet Ketenaansprakelijkheid op mandagenstaten gedeeld met aannemers/opdrachtgevers, omdat dit
wettelijk wordt vereist. Ook delen wij (gegevens over) certificaten en diploma’s met opdrachtgevers
om bepaalde kwaliteitsnormen aan te kunnen tonen. Verder delen wij alleen persoonsgegevens als
daarvoor een wettelijke verplichting geldt.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
persoonsgegevens. Onze organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker.
Beveiliging gegevens
Wij nemen de bescherming van persoonsgegeven serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens onder aan deze
privacyverklaring.
Jouw rechten
Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken heb je een aantal rechten.
Recht op inzage
Je hebt het recht om gegevens op te vragen die door ons worden verwerkt.
Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het
recht om dit te laten aanpassen of aanvullen.
Recht op overdracht Je mag ons verzoeken bepaalde gegevens over te dragen aan jou of een ander
bedrijf.
Recht op vergetelheid Je mag ons verzoeken om gegevens over jou te verwijderen.
Recht op beperking
Je mag ons verzoeken om minder gegevens over jou te verwerken.
Recht op bezwaar
Je mag bezwaar maken tegen onze gegevensverwerking.
Bovenstaande rechten kunnen niet altijd worden uitgeoefend. Wij zijn soms wettelijk verplicht om
(persoons)gegevens te bewaren. Afhankelijk van de aard van het verzoek zullen wij een

belangenafweging maken en beoordelen of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. Het streven is om
binnen een week te reageren.
Je kunt een beroep doen op jouw rechten door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen
met onze organisatie. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Daarnaast helpen wij je
graag verder als er klachten zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch
niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande
contactgegevens:
J.Hogendoorn
jolanda@hogendoornbv.nl
0180-682687
Laatst gewijzigd op: 07-02-2020
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste
versie wordt op onze website gepubliceerd.

