PRIVACYVERKLARING CBL AFBOUWBEDRIJF B.V.
Als CBL Afbouwbedrijf B.V. respecteren wij de privacy
van onze werknemers, klanten, onderaannemers,
leveranciers en andere derde partijen en neemt
privacy serieus en wij doen er alles aan om deze te
beschermen/te waarborgen en ervoor te zorgen dat
CBL Afbouwbedrijf B.V. voor al onze werknemers en
alle derden die diensten voor- of namens ons verlenen,
uitsluitend persoonsgegevens verzamelen en
verwerken die vereist zijn op de grond van wet- en
regelgeving of nodig zijn voor legitieme organisatorische doeleinden.
CBL Afbouwbedrijf B.V. is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring, CBL Afbouwbedrijf B.V.
heeft geen functionaris gegevensbescherming. Heeft
u vragen over onze gegevensverwerking, neem u dan
contact op via info@cbl-afbouw.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CBL Afbouwbedrijf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken/opslaan:
DERDEN: O.A. KLANTEN, LEVERANCIERS & PARTNERS

–	Voor- en achternaam
–	Geslacht
–	Geboortedatum
–	Geboorteplaats
–	Adresgegevens
–	Telefoonnummer
–	E-mailadres
–	IP-adres
–	Locatiegegevens
–	Bankrekeningnummer
–	Foto’s gemaakt in uw opdracht
–	O verige persoonsgegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
WERKNEMERS MET INBEGRIP SOLLICITANTEN
& VOORMALIGE WERKNEMERS

–	Voor- en achternaam
–	Geslacht
–	Geboortedatum
–	Geboorteplaats
–	Nationaliteit
–	BSN nummer
–	Adresgegevens
–	Telefoonnummer
–	E-mailadres
–	Bankrekeningnummer
(MEDEWERKERS) ONDERAANNEMER

–	Voor- en achternaam
–	Geslacht
–	Geboortedatum
–	Geboorteplaats
–	Nationaliteit
–	BSN nummer
–	Adresgegevens
–	E-mailadres
–	Bankrekeningnummer
–	Type, nummer- en geldigheidsdatum
identiteitsbewijs
–	Naam, adres en vestigingsplaats werkgever
–	Telefoonnummer
–	A1 verklaring als werkgever gevestigd is buiten
Nederland
–	Verblijfsvergunning als medewerker geen EER
nationaliteit heeft
–	Kopie paspoort als medewerker geen EER

nationaliteit heeft of de Kroatische nationaliteit
heeft
–	Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV al
medewerker geen EER nationaliteit heeft of de
Kroatische nationaliteit heeft.
–	Kwalificatie, certificering en diploma gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van
ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van
een minderjarig, neem dan contact met ons op via
info@cbl-afbouw.nl dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken, derden
CBL Afbouwbedrijf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–	Het afhandelen van uw betaling
–	Verzenden van onze nieuwsbrief en/of
reclamefolder
–	U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–	U te informeren over wijzigingen van onze diensten
en producten
–	Om goederen en diensten bij u af te leveren
–	Om afspraken met u te kunnen maken
–	CBL Afbouwbedrijf B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, factuur- en/of offerte en onze
administratie

Doeleinden verwerken persoonsgegevens
werknemers
–	Personeelsbeheer
–	Uitvoering van bedrijfsprocessen en intern
management
–	Gezondheid/veiligheid/beveiliging/integriteit
–	Organisatorische analyse en ontwikkeling
–	Om te voldoen aan de wet- en regelgeving
Juridische basis voor verwerken van om het even
welke persoonsgegeven wordt gevorm door een of
meer van de volgende punten:
–	De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst, waarvan de betreffende
persoon een van de partijen is, of voor het
ondernemen van stappen om een overeenkomst aan
te gaan.
–	De verwerking is noodzakelijk voor naleving van een
wettelijk verplichting waaraan organisatie moet
voldoen
–	De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming
van de vitale belangen van de betrokken persoon
–	De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van
een taak in het algemeen belang of voor de
uitoefening van het openbaar gezag van de
organisatie
–	De verwerking is noodzakelijk met het oog op
legitieme belangen van de verantwoordelijke of een
derde partij, uitgezonderd wanneer deze belangen
moeten wijken voor het hogere belang van de
fundamentele rechten en vrijheden van de
betrokken persoon.

de verplichting uit de Arbowerk, Wet Arbeid
Vreemdelingen, Wet Allocatie Arbeidskrachten door
Intermediairs (Waadi), en te voorkomen dat CBL
Afbouwbedrijf B.V. op grond van het niet nakomen
van deze wettelijke verplichtingen aansprakelijk kan
worden gesteld.
–	Om het risico op (keten)aansprakelijkheid op grond
van de invorderingsweg 1990 en de Wet aanpak
schijnconstructies te beperken: en
–	In het kader van uw veiligheid en de veiligheid van
andere medewerkers
De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens zijn:
–	Het voldoen aan wettelijke verplichting van CBL
Afbouwbedrijf B.V.
–	De bescherming van vitale belangen van u of andere
personen
–	En de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van CBL Afbouwbedrijf B.V.

Geautomatiseerde besluitvorming
CBL Afbouwbedrijf B.V. neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van CBL Afbouwbedrijf B.V.) tussen zit.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
CBL Afbouwbedrijf B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld,
om de gerechtvaardigde belangen van CBL
Afbouwbedrijf B.V. te behartigen en zo lang als wij
daartoe wettelijk verplicht zijn of uw vraagt om
verwijdering van uw persoonsgegevens.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar > wettelijke verplichting
Sollicitatie na beëindiging sollicitatieprocedure: 4 weken zonder toestemming,
1 jaar met toestemming sollicitant > wettelijke
verplichting
Loonbelastingverklaring/kopie identiteitsbewijs beëindiging dienstverband: 5 jaar > wettelijke
verplichting
Adresgegevens/telefoonnummer/email: 7 jaar >
wettelijke verplichting
Foto’s: 3 jaar > bestelperiode tenzij anders
overeengekomen

Delen van persoonsgegevens met derden
CBL Afbouwbedrijf B.V. verkoopt uw gegevens niet
aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en Belastingdienst,
hoofdaannemers/opdrachtgevers, onderaannemers.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
CBL Afbouwbedrijf B.V. blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Doelen en grondslagen medewerkers van
onderaannemers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken

–	Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals

CBL Afbouwbedrijf B.V. gebruikt alleen technische en

functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Wij hoeven u dan ook
geen toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

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 uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door CBL Afbouwbedrijf B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij

ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@cbl-afbouw.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen
mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures
CBL Afbouwbedrijf BV wil u er tevens op wijzen dat u

de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CBL Afbouwbedrijf BV neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. CBL Afbouwbedrijf B.V. maakt gebruik van
beveiligde en versleutelde verbinding SSL.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@cbl-afbouw.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
CBL Afbouwbedrijf B.V. houdt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website
en/of via directe berichtgeving aan u.

ALGEMENE VOORWAARDEN T.B.V. PRIVACY
Verwerking Persoonsgegevens
1.	Voor zover in het kader van het uitvoeren van de
werkzaamheden Persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt
en overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
2.	Technische en organisatorische maatregelen zullen
worden getroffen om de Persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening
houdend met de stand van de techniek en de aard
van de verwerking.

Inkoopvoorwaarden/Overeenkomst
–	Persoonsgegevens: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar
wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct
of indirect kan worden geïdentificeerd, met name
aan de hand van een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens, een
online identificator of van een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
–	Verwerking: een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens
of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals
het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
–	Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar
natuurlijk persoon op wie de verwerkte
Persoonsgegevens betrekking hebben.
–	Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een
inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte
gegevens (‘Datalek’).
–	Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke
overheidsinstantie verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van de wet in verband met de
verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is
dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking Persoonsgegevens
1.	Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren
van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt,
zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich
houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.	De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever
binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of
iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of
de Betrokkene ten aanzien van de
Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het
uitvoeren van de Overeenkomst.
3.	De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de
Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek
indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals,
maar niet beperkt tot, het recht op inzage,
verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de
verwerking van de Persoonsgegevens en een
verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen
Persoonsgegevens.
4.	De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever
binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel,
dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins
verplichting tot het delen van Persoonsgegevens
met derden.
5.	De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever
over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen
24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer
zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte
houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het
Datalek.
6.	De Opdrachtnemer zal de volgende informatie
verstrekken in geval van een Datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
b. t ype/soort Persoonsgegevens betrokken bij het

Datalek;
c. v an hoeveel personen de Persoonsgegevens
betrokken zijn bij het Datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het
Datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen
voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek
te verhelpen;
f. de oorzaak van het Datalek;
g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.
7.	De eventuele kosten die gemaakt worden om het
Datalek op te lossen, komen voor rekening van
degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is
ontstaan door het niet-nakomen van de
Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen
de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.
Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de
mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te
schakelen.
8.	Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden
in overleg.
9.	Wanneer de Overeenkomst tussen de
Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de
Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft
verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
teruggeven aan de Opdrachtgever en/of
vernietigen.

Contact
Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring of
over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem
dan gerust contact met ons op.
CBL AFBOUWBEDRIJF B.V.

Papaverstraat 25
1131 HK Volendam
Tel: 0299-672650
KvK 37100871
Email: info@cbl-afbouw.nl
Website: www.cbl-afbouw.nl

