Privacyverklaring voor ingehuurd personeel via onderaanneming of inlening
Banzo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de arbeidskrachten die
in dienst zijn van een ander (onderaannemer of uitlener) zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
http://www.banzo.nl/
Buitenvaart 1409
7905 SJ HOOGEVEEN
info@banzo.nl
(088) 58 85 000
Voor wie is deze privacyverklaring?
Deze verklaring is bestemd voor de arbeidskrachten die in dienst zijn van een ander (een
onderaannemer of partij die personeel uitleent) en werkzaamheden voor ons komen uitvoeren.
Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Namens onze onderaannemer of de partij van wie wij u hebben ingeleend zult u werkzaamheden
gaan verrichten voor ons. In verband met deze werkzaamheden leggen wij een aantal
persoonsgegevens vast. Wij leggen u graag uit waarom wij uw gegevens verzamelen.
Als uw werkgever de loonheffingen of de btw niet betaalt, kan de Belastingdienst ons daarvoor
aansprakelijk stellen. Om het risico hierop te beperken, moeten wij een goede administratie
bijhouden. Uit die administratie moet de identiteit blijken van de arbeidskrachten die wij hebben
ingezet. Voor buitenlandse arbeidskrachten moeten wij ook kunnen aantonen dat zij in Nederland
mogen werken.
Soms is het verwerken van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht. In andere gevallen hebben
wij er een gerechtvaardigd belang bij. Door te weten wie er bij ons komt werken, kunnen wij ons
aansprakelijkheidsrisico tegenover overheidsinstanties zoals de Belastingdienst beperken en
oplegging van boetes op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) voorkomen. Om deze
redenen bent u dan ook verplicht om uw gegevens te verstrekken. Wilt u geen persoonsgegevens
verstrekken, dan mag u de werkzaamheden niet voor ons uitvoeren en zullen wij u niet toelaten tot
de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden.
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Een aantal van uw persoonsgegevens ontvangen wij van uw werkgever. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:









Burgerservicenummer
Voor- en achternaam
Geboortedatum
ID soort
ID nummer
VCA diploma
Specificatie van de gewerkte uren
In het geval van arbeidskrachten uit het buitenland vragen wij soms ook om kopieën van
identiteitsbewijzen. Uw werkgever is wettelijk verplicht ons deze gegevens te verstrekken.
 Indien sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening waarvoor een melding moet
worden gedaan bij het UWV, vragen wij uw werkgever ook om een kopie van het
notificatieformulier bij het UWV (zonder kopieën van de werk- en verblijfsvergunningen).
Op dit formulier zijn persoonsgegevens van u vermeld.

Wat vragen wij van u?
Wij kunnen u voor aanvang van de werkzaamheden vragen om ons een geldig en origineel
identiteitsbewijs te tonen, waaruit wij eventueel een aantal persoonsgegevens zullen overnemen.
Verder willen wij ook controleren of u gedurende de periode van de werkzaamheden in Nederland
arbeid mag verrichten. Daarom kunnen wij u om uw verblijfs- en/of werkvergunningen vragen. Voor
onze administratie zullen wij hiervan – op advies van de Inspectie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid - een kopie maken. Ook zullen wij een eventueel aanwezige A1-verklaring
kopiëren. Wij maken deze kopieën omdat wij in een later stadium tegenover overheidsinstanties
willen kunnen bewijzen dat wij alleen personen met de juiste documenten te werk hebben gesteld
en om ons goed te kunnen verweren tegen eventuele naheffingen en boetes.
Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Banzo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 Op grond van een wettelijke plicht
 Ter uitvoering van een overeenkomst
 Op grond van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld een bedrijfs- en veiligheidsbelang:
de verwerking van uw gegevens is nodig om ons aansprakelijkheidsrisico tegenover
overheidsinstanties zoals de Belastingdienst te beperken. Daarnaast hechten wij groot
belang aan de veiligheid op de werkplaats.
 Een situatie van levensbelang, bijvoorbeeld een noodsituatie waarbij het inschakelen van
acute zorg en het informeren van uw familieleden vereist is.
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar na afloop van het boekjaar waarin de
werkzaamheden zijn geëindigd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij
verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Kopieën van
identiteitsbewijzen en eventuele verblijfs- en werkvergunningen zullen wij in verband met de Wet
arbeid vreemdelingen bewaren tot 5 jaar na het einde van het jaar waarin de werkzaamheden zijn
geëindigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het is mogelijk dat wij inzage moeten geven in onze administratie of uw identiteit of recht om in
Nederland te mogen verblijven en/of werken moeten aantonen aan de Belastingdienst, de Inspectie
Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank. In dat geval
zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Met partijen die namens ons
persoonsgegevens verwerken sluiten wij indien dit nodig is verwerkersovereenkomsten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons
verzoeken om het wijzigen van onjuistheden met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast
heeft u het recht om te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. In bepaalde
gevallen kunt u bezwaar maken tegen verwerking of ons verzoeken om verwijdering van uw
gegevens. Verwijdering van uw gegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw gegevens
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting uit te voeren. Het recht op overdracht van uw
persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’) is in dat geval niet van toepassing.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens sturen naar j.borst@banzo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier weken, op uw verzoek. Banzo 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
Banzo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via j.borst@banzo.nl
Wijzigingen in het Privacybeleid
Banzo behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze
pagina bekend worden gemaakt. Banzo adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken
of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 13 september 2018.
Team Banzo

