Privacyreglement BV Houthandel F. Habraken
Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op welke wijze
dan ook aan BV Houthandel F. Habraken zijn verstrekt.
BV Houthandel F. Habraken wil door middel van deze privacyverklaring inzicht geven in de wijze
waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Zij gebruikt alle aan haar
versterkte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden.
Met een aantal medewerkers, zij die inzicht hebben in uw persoonsgegevens, zijn schriftelijke afspraken
gemaakt die vastgelegd zijn. Hierin is opgenomen een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van het
omgaan met deze vertrouwelijke gegevens. Alle medewerkers ontvangen tevens het privacyreglement.

Doelen verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te
voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doeleinden onderscheiden:
-

Re-integratie;
Loopbaan advies;
Coaching;
Salarisadministratie;
Pensioenadministratie;
Ziektewet;
Arbodienst
En overige werk gerelateerde diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Verstrekken gegevens aan derden/openbaar maken gegevens
BV Houthandel F. Habraken verstrekt uw gegevens niet aan derden;
-

-

Indien dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
Tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op
grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe zijn gehouden, dan wel hiertoe door
een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
Dit naar oordeel van BV Houthandel F. Habraken noodzakelijk is om haar rechten en/of
eigendom te beschermen.

Opdrachtgevers
Van alle opdrachtgevers wordt een opdrachtgeversdossier aangelegd waarin in ieder geval de offertes
en/of de overeenkomsten worden opgeborgen. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor
medewerkers/directie van BV Houthandel F. Habraken. Ten behoeve van de juiste administratieve

verwerking van de afspraken en facturatie worden de daartoe noodzakelijk gegevens bewaard. Ook deze
gegevens zijn uitsluiten toegankelijk voor de medewerkers van BV Houthandel F. Habraken.

Beveiliging en aansprakelijk voor derden
•

•

•

BV Houthandel F. Habraken spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en
technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van medewerkers en
opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van
BV Houthandel F. Habraken zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door BV Houthandel F. Habraken genomen veiligheidsmaatregelen, zou het
onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen voor oneigenlijke doeleinden te
gebruiken, BV Houthandel F. Habraken kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
BV Houthandel F. Habraken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op
grond van dit Privacyreglement of met toestemming van medewerkers en opdrachtgevers zijn
versterkt. Tevens is BV Houthandel F. Habraken niet aansprakelijk voor het naleven van de
gelden wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Inzage recht
U heeft een aantal rechten wanneer wij uw persoonsgegevens vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of
verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u verder op in dit document. Indien u
gebruikt wilt maken van uw rechten kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy expert.

Bewaartermijn gegevens
BV Houthandel F. Habraken zal de geregistreerde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
bewaren voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van wettelijk voorschrift
anders is voorgeschreven. Indien er geen wettelijke of andersoortige noodzaak meer bestaat tot het
bewaren van gegevens, worden alle tot de persoon te herleiden gegevens ontoegankelijk gemaakt dan
wel vernietigd.

Vragen, opmerking en klachten
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn over dit Privacyreglement en de manier waarop BV Houthandel
F. Habraken haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt kan u deze per mail kenbaar maken via
karin@habrakenhout.nl.

Aanpassen Privacyreglement
•

•

BV Houthandel heeft het recht dit Privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In
het geval van een relevant of specifieke aanpassing van het Privacyreglement worden
werknemers en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele Privacyreglement is in
te vinden op de website van BV Houthandel F. Habraken.
Indien bepalingen uit dit Privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd
met de wet zijn, worden deze geacht op zichtzelf te staan en niet van toepassing te zijn

•

en worden vervangen. De overige bepalingen van dit Privacyreglement blijven alsnog
onverminderd van kracht.

Rechten van de betrokkenen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent de volgende rechten toe aan personen
van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;

-

Recht op informatie
U moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat de verwerking van zijn gegevens
plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de
verwerking verandert, zal u hier opnieuw over geïnformeerd worden.

-

Recht van inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van u worden verwerkt. De
verwerkingsverantwoordelijk moet u een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die
worden verwerkt.

-

Recht van rectificatie
U heeft het recht om uw betreffende persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen.
De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijk is verplicht iedere
ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie,
tenzij het onmogelijk is of evenredig veel inspanning vergt.

-

Recht op gegevenswissing/vergetelheid
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van u zonder onredelijke
vertraging te verwijderen, onder andere wanneer;
o Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of verwerkt;
o U de toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
o U bezwaar maakt tegen de verwerking;
o De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

-

Recht van verzet/recht op beperking van verwerking
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen
worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens
beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven
zodat dit ook duidelijk is voor de ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking
weer wordt opgeheven, moet u hiervan op de hoogte worden gebracht.

-

Recht van overdraagbaarheid/data portabiliteit
Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet
kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en het recht heeft
deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijk over te dragen of rechtstreeks te
laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan de recht en
vrijheden van anderen. U heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door u zelf
versterkte gegevens.

-

Recht van bezwaar
De recht houdt in dat vanwege redenen die verband met houden met zijn specifieke situatie
gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van uw betreffende
persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als u bezwaar maakt
staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde
gronden anders bepalen.

-

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming/profiling
Bij dit recht kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de automatische weigering van een online
ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijk
tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk;
a. Het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
b. Het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
c. Het berust op de uitdrukkelijk toestemming van u.

