PRIVACYVERKLARING KROEZE INFRA BV
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van Kroeze Infra bv.
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan,
vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Om te voldoen aan
de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij dit document continu blijven herzien en
aanpassen.
1. WEBSITE
Wij respecteren de privacy van bezoekers op onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
1.1 GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.
1.2 DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Kroeze Infra bv verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Het kunnen beantwoorden van vragen
Het kunnen verwerken van opmerkingen
Het toesturen van de gevraagde informatie

1.3 FACEBOOK EN LINKEDIN
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale
netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt
aangeleverd door Facebook en LinkedIn. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij
met deze code verwerken.
2. Om onze organisatie en diensten volledig en compleet te laten functioneren, verwerken wij
persoonsgegevens van onze medewerkers, sollicitanten, leveranciers, onderaannemers en
opdrachtgevers. Hieronder een lijst met de gegevens die wij, afhankelijk van de relatie of werk wat
wij voor de opdrachtgever hebben of gaan uitvoeren, verwerken:
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2.1 PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens
verwerken in ons systeem.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

NAW gegevens
Telefoonnummer(s)
Curriculum Vitae en/of motivatiebrief
E-mail adres
Functie
Kopie identiteitsbewijs of paspoort
Kopie rijbewijs
Geboortedatum
Geboorteplaats
IBAN nummer
Inloggegevens
Opleidingsniveau
Gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages

3. GEGEVENS VAN LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN OPDRACHTGEVERS
Indien Kroeze Infra bv een zakelijk relatie aangaat met een leverancier, onderaannemer of
opdrachtgever worden daarbij de persoonsgegevens verwerkt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verwerken en betalen van facturen
Het onderhouden van het zakelijke netwerk van Kroeze Infra bv
Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel
Kopie Verklaring betalingsgedrag loonheffingen en omzetbelasting (Belastingdienst)
BTW nummer
Mandagenregister o.v.v. BSN nummers
G- rekeningovereenkomst van de belastingdienst / bankinstelling
Modelovereenkomsten ZZP-ers
Bedrijfsgegevens

3.1 Grondslag
Kroeze Infra bv verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om
overeenkomsten met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers te kunnen uitvoeren.
BSN verstrekking is nodig om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring voor of matiging van de
inleners- en ketenaansprakelijkheid.
3.2 Bewaartermijn
De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om
aan onze administratieverplichting te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn.
Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze
leverancier of opdrachtgever.
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4. GEGEVENS VAN MEDEWERKERS VAN KROEZE INFRA BV
Wij verwerken uiteraard ook persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze
gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement.
4.1 Gegevens van sollicitanten
Als iemand bij Kroeze Infra bv solliciteert, verwerkt Kroeze Infra bv de persoonsgegevens van deze
persoon.
4.2 Doeleinden
Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te
kunnen laten verlopen, waaronder:
•
•

Het kunnen opnemen van contact met de persoon voor het maken van een afspraak of voor
het doorgeven van een terugkoppeling.
Het kunnen beoordelen van het profiel voor de functie waarvoor de persoon heeft
gesolliciteerd

4.3 Grondslag
Indien een persoon bij ons solliciteert, heeft Kroeze Infra bv een gerechtvaardigd belang om
bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk
om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.
4.4 Bewaartermijn
De persoonsgegevens zullen 4 weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij we dit
anders hebben afgestemd met de persoon zelf om bijvoorbeeld op een later moment nog in contact
te kunnen treden met deze persoon.
4.5 Beveiliging
Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Kroeze Infra bv treft alle
redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid,
integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Als er ondanks de getroffen
beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt zullen wij maatregelen treffen om
de gevolgen voor een ieders privacy zoveel mogelijk te beperken.
4.6 Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke
voor HRM binnen Kroeze Infra bv. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 0345-684475 of via
hrm@kroezeinfrabv.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage
u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de
“KopieID” app voor gebruiken.
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Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig
hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het
doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht,
bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.
U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De
app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
5. BEVEILIGING
Kroeze Infra bv zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde
personen toegankelijk zijn.
6. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
Wij geven de door een relatie van Kroeze Infra bv verstrekte gegevens niet door aan derden.
Ook komen wij overeen dat gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.
7. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd. Persoonsgegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor
andere doeleinden.
8. Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw
rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via
hrm@kroezeinfrabv.nl.
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.
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