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Introductie
Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij in dit
document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de
regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Frans Vervaet B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
producten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het
begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen,
gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de door u verstrekte
gegevens verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens

Bankrekeningnummer

Verlofgegevens

Belonings-, uitkerings- of
pensioengegevens

Beroep en betrekking

Burgerservicenummer (BSN)

E-mailadres

Financiële bijzonderheden

Functioneringsgegevens

Geboortedatum

Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

Gerechtelijke gegevens

Geslacht

Internetbrowser en apparaat type

Kenteken

Kopieën van legitimatiebewijzen

Loonheffingsnummer

Lidmaatschappen

Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
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Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

Toegangs- of identificatiegegevens

Opleidingsgegevens

Verzuimgegevens

Profiellinks social media

Vrijetijdsbesteding en interesses

25-06-2018
2.0
J. Smit
2 van 8

Telefoonnummer(s)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Frans Vervaet B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het leveren van overeengekomen diensten.
2. Het leveren van ondersteuning.
3. Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
4. Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele
aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
5. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
6. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
7. Frans Vervaet B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van
onze eigen administratie.
8. Tot slot verwerkt Frans Vervaet B.V. bepaalde gegevens voor historische en/of
statistische doeleinden.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie
willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:


Potentiële klanten, bestaande klanten, hun vertegenwoordigers en hun
belanghebbenden.
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Alle interne medewerkers en andere natuurlijke personen (zoals zzp’ers en
uitzendkrachten).



Bedrijven, zoals leveranciers en hun vertegenwoordigers.



Bezoekers van onze website en bezoekers van onze webshop.

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?
Frans Vervaet B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het
langer te bewaren. Voor belastingdoeleinden bewaren wij de meeste persoonsgegevens 7 jaar.
Verzuimgegevens (voorbeeld) bewaren wij 2 jaar na het uitdiensttreden van de medewerker.
Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de
persoonsgegevens beschreven.
Verwerking: Klantbeheer
Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en
alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer
bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze
privacyverklaring aangegeven.

(Categorie) Persoonsgegevens

Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum

Geslacht
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Bankrekeningnummer

KvK nummer

Profiellinks social media

Vrijetijdsbesteding en interesses

Verwerking: personeels-, salarisadministratie.
Voor deze verwerking geldt de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren.
Overige gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

(Categorie) Persoonsgegevens

Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens

Beroep en betrekking

Financiële bijzonderheden

Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

Gerechtelijke gegevens

Kopieën van legitimatiebewijzen

Lidmaatschappen
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Opleidingsgegevens

Toegangs- of identificatiegegevens

Verlof- en verzuimgegevens

Kentekens

Camerabeelden
Hier wordt de privacy rondom cameratoezicht aan haringkaker 1 en 3 toegelicht.
Aan, rond en in de gebouwen op voornoemde locaties hangen meerdere (zichtbare)
camera’s.
De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig
in en rondom de voornoemde locaties en de bescherming van gebouwen en eigendommen
te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor
de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Frans Vervaet B.V. tot
beveiliging van personen en goederen.
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De
camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden
gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden
gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Er worden geen
geluidsopnamen gemaakt
Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking
worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar
feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een
(wettelijke) verplichting toe bestaat.
Communicatie & Marketing (nieuwsbrieven, mailingen en evenementen)
Wij vinden het belangrijk om met onze klanten, of potentiële klanten en relaties te
communiceren. Daarvoor kunnen wij onderstaande gegevens gebruiken, die actief door u zelf
zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming heeft gegeven. U
kunt zich eenvoudig via iedere nieuwsbrief, mailing of uitnodiging uitschrijven uit ons
systeem.
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(Categorie) Persoonsgegevens

Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Geslacht

Beroep en betrekking

Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

Beeld- en geluidsopnamen

Met wie delen wij uw gegevens?
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frans Vervaet B.V. blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verwerking van verzuim en de partner die
wij gebruiken voor de verloning.
Daarnaast verstrekt Frans Vervaet B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Frans
Vervaet B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze
privacyverklaring opgesomde doelen.
Afhankelijk van de door u gebruikte diensten geven wij – alleen met uw toestemming - uw
gegevens door aan de volgende (categorieën van) derden:

Categorie derden

Naam / Beschrijving

Doel
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Overheidsinstanties

Belastingdienst/UWV

Voor het doen van loonaangifte,
verzuimmeldingen.

Financieel
dienstverleners

Pensioenfondsen /
-verzekeraars.

Loonopgaven.

Arbodiensten

Diverse arbodiensten.

Verzuimmeldingen.

Analyse dienstverlening Uni Fortis Nederland B.V.

loongerelateerde premies en
subsidiemogelijkheden onderzoeken

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven
genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frans
Vervaet B.V.. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vervaet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Frans Vervaet B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vervaet.nl.
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Wijzigen van privacyverklaring
Frans Vervaet B.V. is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie
te plaatsen op de website. Het is in dit kader aan te raden om regelmatig de website en de
betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker
te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij u per e-mail op de
hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.
Andere websites
De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Frans
Vervaet B.V. verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige
derde partij.
Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Frans Vervaet B.V. uw
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen via
infor@vervaet.nl.

