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Speessen Wegenbouw B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. We
conformeren ons dan ook aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van privacy.
Om u inzicht te geven in hoe Speessen Wegenbouw B.V. de door u
verstrekte persoonlijke gegevens gebruikt en eventueel uitwisselt, hebben
we deze privacy verklaring opgesteld.
Deze verklaring is dan ook van toepassing op alle verwerkingen van
persoonsgegevens door Speessen Wegenbouw B.V.
1. Definities
In deze verklaring wordt verstaan onder:
a. wij: Speessen Wegenbouw B.V.
b. derde: ieder ander dan u of Speessen Wegenbouw B.V.;
c. persoonsgegeven / persoonlijk gegeven: een gegeven dat op u
betrekking heeft en naar u te herleiden is;
d. verwerken van een persoonsgegeven: een handeling, zijnde ondermeer
het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, ter
beschikking stellen, wissen of vernietigen van een persoonsgegeven.
2. Doeleinden
Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
a. het (potentieel) aangaan en onderhouden van een arbeidsverhouding met
de daarbij te voeren administratie;
b. het (potentieel) aangaan en onderhouden van een zakelijke relatie met de
daarbij te voeren administratie;
c. het uitvoeren, uitgeven of communiceren van een overeenkomst;
d. het behandelen van klachten;
e. het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel of
vonnis;
f. het verstrekken van gegevens aan opdrachtgevers ten behoeve van
toegangsautorisatie.
Voor er tot verwerking mag worden overgegaan dient aan een van de
volgende voorwaarden voldaan te worden:
a. u heeft toestemming gegeven;
b. het is noodzakelijk in het kader van een wettelijke verplichting;
c. het is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of het is opgedragen door het bevoegd gezag;
d. het is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde
belangen van Speessen Wegenbouw B.V. behalve wanneer uw
belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.
3. Sollicitanten en medewerkers
Voor een correcte verwerking van uw sollicitatie, verwerken we de volgende
basisgegevens:
 Naam;
 Geboortedatum en -plaats;
 Woonadres;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres;
 Genoten opleiding en/of werkervaring (met eventuele afschriften).
Bij het aangaan en onderhouden van een arbeidsverhouding verwerken we
tevens de volgende aanvullende gegevens:
 Kopie van uw identiteitsbewijs;
 Bankrekeningnummer.
Voor bepaalde functies is een bewijs van medische geschiktheid vereist. U
kunt zelf een kopie van de conclusie van een medische keuring met ons
delen of u geeft toestemming aan de bedrijfsarts om dit te doen.
Voor het verwerven van opdrachten dan wel toestemmingen van
opdrachtgevers, beveiliging en/of terreinbeheerders is het noodzakelijk dat
Speessen Wegenbouw B.V. de eerder genoemde basisgegevens aan hun
ter beschikking stelt. Het is mogelijk dat men tevens vraagt naar een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dan wel een eigen verklaring waaruit
blijkt dat u geen strafrechtelijk verleden heeft. Speessen Wegenbouw B.V.
doet geen uitlatingen over uw VOG zonder uw schriftelijke toestemming.
4. Zakelijke relaties
Van zakelijke relaties, zijnde opdrachtgevers, leveranciers en
onderaannemers, verwerken we de volgende gegevens:
 (zakelijke) NAW-gegevens;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres.
Indien er financiële transacties plaatsvinden wordt hiervoor uw (zakelijke)
bankrekeningnummer, en eventueel G-rekeningnummer, benut. In het kader
van loonheffingen en omzetbelasting is het mogelijk dat we u tevens
verzoeken een verklaring betalingsgedrag voor te leggen.
5. Derden
Wij verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens aan derden. Het is
echter mogelijk dat voor de in deze verklaring genoemde doeleinden derden
inzicht krijgen in uw persoonlijke gegevens. Deze derden zijn uitsluitend
geautoriseerd om uw gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt.
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6. Beveiliging
Speessen Wegenbouw B.V. neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen
tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze
kantoorlocatie als hard-copy en/of digitaal op een server binnen de EU.
Bij constatering van een datalek wordt deze gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonlijke gegevens
mogelijk in gevaar zijn gekomen.
7. Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
voor de verwerkelijking van het doel waarvoor deze aan ons verstrekt zijn
dan wel op grond van de wet vereist is. Indien een persoonsgegeven onder
meerdere wettelijke regelingen valt, wordt de bewaartermijn aangehouden
die als laatste afloopt. Na deze bewaarperiode worden uw persoonlijke
gegevens vernietigd.
8. Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke
gegevens met uitzondering van gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te
bewaren. Let wel, het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens nog enige
tijd in onze back-ups zijn opgeslagen totdat ook deze back-ups worden
gewist.
Daarnaast heeft u recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonlijke gegevens, geïnformeerd te worden over (mogelijke) datalekken
en kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.
9. Wijzigingen
Speessen Wegenbouw B.V. behoudt zich het recht om deze privacy
verklaring te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op onze website
http://www.speessen.nl/. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig door te
nemen.
10. Contact
Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacybeleid,
neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan per e-mail via
info@speessen.nl of per post naar Postbus 3558, 6017ZH Thorn onder
vermelding van ‘Privacybeleid’.

