Privacyverklaring
Loon- en Verhuurbedrijf Frank van Rooijen BV hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom
vinden wij het belangrijk om u te vertellen hoe ons privacy beleid is opgebouwd.
In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel
verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden altijd opgeslagen op
beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig. Ons
basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan
strikt noodzakelijk.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals
NAW gegevens.
Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of heeft gesloten, of als u een (nieuwe) dienst van
ons wilt gebruiken, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u nodig. De
wettelijke grondslagen hiervoor zijn een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang
bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor of omdat dit noodzakelijk is voor het
aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst. Tevens kunnen wij hierdoor zorgen voor een
deugdelijke administratie.
Ter beveiliging en bescherming van de veiligheid van derden, onze werknemers en
materialen, wordt cameratoezicht gehouden op het terrein en in- en rondom onze gebouwen.
Wanneer u ons kantoor bezoekt, kunnen wij bij aankomst uw naam noteren. Wij doen dit om
bij calamiteiten te weten wie zich op kantoor of op het terrein bevinden en om te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst waarin u ons een opdracht hebt verstrekt, indien daartoe voor ons een
wettelijke verplichting bestaat of omdat wij gebruik maken van een externe dienstverlener.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Onder de AVG heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar
ook op de wijziging, overdracht of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken tegen de
(verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kun u ons verzoeken de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking neem dan gerust contact met ons op
via: info@loonbedrijffrankvanrooijen.nl. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.
Bewaartermijnen van de gegevens
Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zullen niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een
wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een administratieve- en fiscale bewaarplicht van ten
minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze
termijn. Voor persoonsgegevens, die wij ontvangen in het kader van de inhoudelijke
behandeling van de opdrachten, hanteren wij een bewaartermijn van 24 maanden na het
einde van de klantrelatie met Loon- en Verhuurbedrijf Frank van Rooijen BV. Het kan
voorkomen dat uw gegevens korter of langer worden bewaard, bijvoorbeeld omdat onze
samenwerking nog niet volledig is afgewikkeld. Camerabeelden worden in principe na vier
weken vernietigd, tenzij er een incident is vastgelegd.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe een aanleiding is.
Contact
Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot
info@loonbedrijffrankvanrooijen.nl.

