RBC Privacyverklaring

Privacyverklaring RBC
RBC respecteert ieders privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring informeert RBC over de wijze waarop RBC met
persoonsgegevens omgaat van haar werknemers en derden en wat ieders
rechten zijn.

Soorten persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens kunnen door RBC worden verwerkt:
 NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, IBAN, BSN, kopie
identiteitsbewijs, diploma’s, certificaten.
 Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke
wetgeving (Wet op Loonbelasting, Wet op de Identificatieplicht).

Doeleinden
Wanneer van toepassing gebruiken wij de volgende persoonsgegevens voor
de volgende doeleinden:
 Arbeidsovereenkomsten/contracten,
 Loonadministratie,
 Opleidingen,
 Personeelsdossier,
 Werving en selectie,
 Aanmeldingen bij opdrachtgevers,
 ICT-omgeving,
 Planning,
 Informatievoorziening,
 Beveiligings-/registratiesysteem,
 Algemene bedrijfsvoering,
 Verkoop en verhuur,
 Nieuwsbrief,
 Basis van wettelijke bepalingen.
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden
gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd.
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Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) zijn er enkele rechten
omtrent de privacywetgeving.
De rechten van betrokkenen zijn:
1. Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om opgave te krijgen van
de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
2. Recht op rectificatie en aanvulling: indien wij je persoonsgegevens foutief
gebruiken, kan men vragen om correctie.
3. Recht om 'vergeten te worden': je kun een verzoek doen om je gegevens
te verwijderen uit de bestanden van RBC. Hieraan zitten wel technologische
en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
4. Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je
persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.
5. Recht op beperking van verwerking: het recht om minder gegevens te laten
verwerken.
6. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de
gegevensverwerking.

Verstrekking aan derden
Indien van toepassing worden persoonsgegevens verstrekt aan derden. Deze
gegevens worden alleen verstrekt om werkopdrachten te bevorderen.
Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij
RBC daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Procedure melden datalekken
Bij onbevoegdelijk toegang tot persoonsgegevens of het ontdekken van
datalekken van medewerkers (of het vermoeden hiervan), vraagt RBC om dit
direct te melden. Bij datalekken treedt binnen RBC een interne procedure in
werking welke de wettelijke routing volgt.

Cameratoezicht
RBC beveiligd haar eigendommen middels cameratoezicht. Camera’s zijn
zowel in de gebouwen als op de terreinen van RBC gestationeerd. Gedurende
het bezoek worden bezoekers geregistreerd.
De beelden van deze camera's worden bij het verstrijken van de wettelijke
periode gewist.
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Bewaartermijnen
Afhankelijk van de persoonsgegevens wordt er een bewaartermijn
vastgesteld. Alle persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk
bewaard.

Wijzigingen
RBC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
Privacyverklaring. Wij adviseren mensen daarom regelmatig de
Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten
RBC stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring
op prijs. Als deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt
over het gebruik van je persoonsgegevens door RBC of een verzoek in wilt
dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt je dit
rechtstreeks laten weten via het mailadres van de desbetreffende HSE&Qmanager van RBC.
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