WB Infra Privacybeleid
Wat houdt dit privacybeleid in?
WB Infra B.V. een bedrijf dat is gevestigd aan Middelweg 8, 2841 LA Moordrecht (de
verwerkingsverantwoordelijke) respecteert u privacy en wil dat u weet hoe het informatie die
direct of indirect verband houdt met u als individu verzamelt, gebruikt en verstrekt en welke
recht u in dat opzicht hebt.

De persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken
Contact- en profielinformatie: persoonsgegevens, zoals uw naam, voornaam,
telefoonnummer, adres, bedrijfsinformatie en e-mailadres, verzamelen we wanneer u zich
registreert voor onze Site of anderszins met ons communiceert.

Van wie verwerkt WB Infra persoonsgegevens?
-

Medewerkers en voormalige werknemers;
Inleners;
ZZP’ers;
Personeel onderaannemer van WB Infra;
Derden.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
-

Om te reageren op uw informatieverzoeken en klachten;
Voor het verwerken van sollicitaties;
Voor het uitvoeren van een verbintenis middels een arbeidscontract/contract;
Voor het noodzakelijk delen van persoonsgegevens voor het uitvoeren van projecten
van opdrachtgevers.

Cookies
Bij onze website maken we gebruik van cookies en Google Analytics. Door middel van Google
Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waardoor we in staat zijn onze diensten
te verbeteren.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website
bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde
informatie zo relevant mogelijk te maken.

Aan wie verstrekt WB Infra persoonsgegevens
Aan dienstverleners die WB Infra inschakelt bij haar bedrijfsvoering, zoals opdrachtgevers, het
door geven van je naam en contactgegevens aan een opleider voor cursussen, aan het
salariskantoor ter verwerking van je salaris, leveranciers en onderaannemers die een
contactpersoon binnen WB Infra nodig hebben en aan internet – en telefonie verstrekkers.
Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er onder meer voor dat uw
gegevens niet voor andere doeleinden wordt gebruikt
Bewaartermijn persoonsgegevens
WB Infra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.
Toegang tot persoonsgegevens medewerkers
Binnen WB Infra heeft de directie en de afdeling HR toegang tot jouw persoonsgegevens. Het
personeelsdossier is digitaal opgeslagen.
Welke rechten hebben de medewerkers en bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende
rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
-

Recht op inzage
Recht op verbetering/aanvulling
Recht op verwijdering
Recht op het beperken van de verwerking
Recht op overdraagbaarheid
Recht op bezwaar tegen verwerking

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk
worden ingediend bij WB Infra, te bereiken via info@wbinfrabv.nl . Om er zeker van te zijn dat
het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek
mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst
een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen
voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is
afgewezen, kunt u bezwaar maken bij via info@wbinfrabv.nl. Daarnaast heeft u ook altijd het
recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te
beginnen bij de rechtbank.
Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website
serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking ongeoorloofde wijziging
en of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden tot
geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor
de uitoefening van hun functie.
Kan WB Infra dit document wijzigen?
Ja, dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Zo past WB Infra het privacy statement
aan als de AVG wijzigt of als WB Infra bepaalde procedures aanpast. Als deze wijzigingen van
invloed zijn op (groepen) mensen brengt WB Infra de betrokkenen op de hoogte.

