Privacyverklaring Bouwbedrijf van der Spek BV
1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Bouwbedrijf van der Spek BV (hierna: BVDS of WIJ). In deze verklaring
beschrijven wij hoe BVDS omgaat met de persoonsgegevens van medewerkers van onze
onderaannemers, leveranciers, bezoekers en derden. Deze verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd
worden. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.
2. Contactgegevens
Bouwbedrijf van der Spek BV
Ambachtsweg 32
2641 KS Pijnacker
015-3615300
www.bouwbedrijfvanderspek.nl
mail@bouwbedrijfvanderspek.nl
3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om
veiligheidsredenen. De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn (1) het
voldoen aan wettelijke verplichting van BVDS, (2) de bescherming van vitale belangen van medewerkers
of andere personen en (3) de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BVDS.
4. Overeenkomst met ZZP’er
Persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van overeenkomsten met ZZP’ers om in dit verband
uren-, verzekerings- en financiële administratie bij te houden. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
hangt af van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden.
5. Bewaartermijnen
BVDS bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van BVDS te behartigen en zo lang als
wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
6. Delen van persoonsgegevens met derden
BVDS deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de registraties
en administraties om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dit kan gaan om: belastingdienst,
adviseurs en hoofdaannemers/opdrachtgevers. Met bedrijven en instellingen die gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.
7. 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 eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van de persoonsgegevens door BVDS en heeft u het recht op overdraagbaarheid
van de gegevens. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van de
persoonsgegevens sturen naar administratie@bouwbedrijfvanderspek.nl. Uw verzoek dient voorzien te
zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt zo snel als mogelijk antwoord.
8. Beveiliging
BVDS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Dit doen wij door o.a. het IT-beveiligingsbeleid en gebruik te maken van beveiligde opslag en
verbindingen.
9. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen.
10. Contact en/of vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met de directie van Bouwbedrijf
van der Spek, te bereiken via mail@bouwbedrijfvanderspek.nl.

