privacyverklaring
Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die M.C. van der Spek & zn BV,
Herenweg 56, 2751 DB Moerkapelle, inschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 70519846 (hierna te noemen: de organisatie),
verwerkt van werknemers, opdrachtgevers, particuliere opdrachtgevers, leveranciers,
onderaannemers en ZZP-ers.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via mailadres: info@mcvanderspek.nl.

Welke gegevens verwerkt de organisatie en met welk doel
De onderstaande gegevens worden verzameld om een overeenkomst uit te voeren, met uw
toestemming en/of op basis van een wettelijke regeling.

Werknemers:
Voorletters, achternaam, voornaam, geslacht, nationaliteit, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum,
(voor-)naam, geslacht partner, telefoonnummer(s), emailadres, kopie identiteitskaart en/of paspoort
en/of rijbewijs en burgerservicenummer, financiële gegevens (o.a. bankrekeningnummer), werk gerelateerde
informatie (o.a. arbeidsovereenkomst, stage- of BPV-overeenkomst, verklaring loonbelasting, melding dienstverband APG / BPF,
verslagen functioneringsgesprekken, verlof, correspondentie, opleidingsinformatie zoals certificaten / diploma’s, dossier
Arbodienst / artsen, camera-/videobeelden / digitale foto’s tbv bedrijfspresentaties / social-media).

Deze gegevens worden gebruikt en worden zo nodig beschikbaar gesteld aan externe partijen
(accountant, pensioenfonds, tussenpersoon verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen, arbodienst / artsen,
cursus-/opleiding organisaties, opdrachtgevers) t.b.v. personeels-, salaris-, verzuim-, projectadministratie,

verzekeringen, scholing / trainingen en om te voldoen aan wettelijke regelgeving(en).
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.
Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, ZPP’ers:
Naam, adres, postcode, woonplaats, voorletters en naam contactpersoon, telefoonnummer(s),
mailadres(sen).
Van onderaannemers / ZZP’ers worden daarnaast gegevens verzameld die nodig zijn in het kader
van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.
Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Bewaartermijn
De organisatie verwerkt de gegevens digitaal en/of op papier en bewaart deze op de server. De gegevens
worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
verzameld zijn, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten worden.

Beveiliging
De organisatie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- beveiligingssoftware op onze apparaten
- antivirussoftware

Uw rechten
Via de functionaris gegevens bescherming (te bereiken via: info@mcvanderspek.nl) kunt u het verzoek
indienen om uw gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, te beperken of te verwijderen.
De organisatie zal u informeren over de afhandeling van uw verzoek.
Voldoet de organisatie niet aan uw verzoek dan kunt u dit bij ons melden (info@mcvanderspek.nl) of u kunt
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Dit privacy-beleid kan worden gewijzigd. De meest recente versie is te vinden op onze website
www.mcvanderspek.nl.

juni 2019
*****

