PRIVACYVERKLARING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Het doel van deze wet is om jouw persoonsgegevens nog beter
te beschermen.
Dit is de privacyverklaring van Pekadak B.V. gevestigd aan de Ambachtsweg 17, 6562 AZ te
Groesbeek. Het Kamer van Koophandel nummer van Pekadak B.V. is 09142215. Pekadak B.V. is de
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Hierna te noemen: “Wij”, “Pekadak B.V.”, “Ons” of “Onze”.
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in dit statement voor jouw uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en
welke recht je allemaal hebt. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring, kun je
jouw vraag gerust stellen per e-mail aan: info@pekadak.nl
In onderstaande tabel kun je terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou
verzamelen, hoe lang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons
ontvangen.
Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Het uitvoeren van de
arbeidsovereenkomst












Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN-nummer
Curriculum vitae
Bankgegevens

Uitvoering van
de
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.



Administratie

Administratie













Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Curriculum vitae
BSN-nummer
Diploma(‘s)

Uitvoering van
de administratie

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna tot 2 jaar.







Bank
Loonverwerker
Belastingdienst
Stimulanz
Accountant








Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres

Toestemming

Ter benadering na
beëindiging
dienstverband.
Bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.

Privacyverklaring

De financiële
administratie (ook
loonadministratie)
wordt bewaard
voor 7 jaar.

Zolang als de
toestemming niet
is ingetrokken.

n.v.t.
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Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Opdrachtgever

Persoonsgegevens:
 Voor- en
achternaam
 Geboortedatum
 Adres, postcode en
plaatsnaam
 Telefoonnummer
 ID-kaart (paspoort)
 BSN-nummer
 Nationaliteit

Uitvoering van
de wetgeving

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna tot 2 jaar.

Ontvangers


Opdrachtgever

De financiële
administratie (ook
loonadministratie)
wordt bewaard
voor 7 jaar.

Arbeidsverhouding:
 Loondienst (ja/nee)
 Telefoonnummer
werkgever
 Loon ontvangen
conform de CAO
 ZZP’er met (model)
overeenkomst

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen
- Verificatie- en indentificatiegegevens (naam, paspoort, ID kaart, rijbewijs etc.)
- Persoonlijke basisgegevens (naam, adres, telefoon, geboortedatum, BSN, nationaliteit,
geslacht)
- Contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres)
- Betaalgegevens (bankrekeningnummer, bank)
- Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- Informatie over contacten tussen jou en Pekadak B.V. (chatberichten, SMS berichten etc.)
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken zonder jouw toestemming alleen jouw persoonsgegevens aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Pekadak B.V. met jou heeft, tenzij
Pekadak B.V. wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden of wanneer
jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens/uw rechten
Je hebt het recht om Pekadak B.V. te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij
Pekadak B.V. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is
deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende persoonsgegevens van ons hebben
ontvangen. De persoonsgegevens worden ook vernietigd door middel van de papierversnipperaar
aanwezig op kantoor.
Beveiliging persoonsgegevens
Pekadak B.V. neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en treft passende
maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
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Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Pekadak B.V. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. De financiële administratie
(loonadministratie) wordt bewaard voor 7 jaar.
Waarvoor gebruikt Pekadak B.V. uw gegevens/informatie?
- Het aanmaken van een arbeidscontract
- Het berekenen en betalen van jouw loon
- Het doen van ziektemeldingen
- Het verstrekken van loonstroken en jaaropgaves
- Het beantwoordden van vragen en verzoeken
- Het afsluiten van een collectieve verzekering
- Het doen van aangifte(s), zoals loonaangifte, pensioen etc.
Wanneer en waarom we persoonlijke gegevens bekendmaken
Wij delen jouw persoonlijke gegevens als volgt:
- Met jouw toestemming
- Met opdrachtgevers waarvoor je tewerkgesteld gaat worden
- Om te voldoen aan wettelijke bevelen en overheidsverzoeken, of zoals noodzakelijk is ter
ondersteuning van audits of ter naleving van andere wettelijke verplichtingen
Wijziging van het privacy beleid
Pekadak B.V. past zijn privacy beleid van tijd tot tijd aan, zodat deze actueel blijft. Op onze website zal
steeds de meeste recentelijke versie van onze Privacyverklaring staan. Pekadak B.V. raadt je dan ook
aan om regelmatig de Privacyverklaring te raadplegen.
Contactgegevens
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, als je Pekadak B.V. wil verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens of als je vragen hebt over onze
privacyverklaring kun je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Jan Hoogstraten, Bart Hock en Joost Heijnen
E-mailadres: info@pekadak.nl
Telefoonnummer: 024-3971044
Datalek
Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je om dit direct te melden bij onze
directie.
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens helpen wij je natuurlijk graag
verder. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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