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September 2018
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, HBM Facilities B.V., persoonsgegevens.
Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de
wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te ver werken. In dit privacyreglement
informeren wij de betrokkenen c.q. u (relaties, opdrachtgevers, leveranciers, sollicitanten)
voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en
informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.
Daar waar “wij” wordt vermeld of HBM Facilities B.V., wordt zowel HBM Facilities B.V. als
HBM Personeel bedoeld.
Waarom
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:
•
•
•

•
•
•
•

het u kunnen contacteren en informeren indien u hierom (onder andere via onze
website, bijvoorbeeld via het contactformulier) heeft verzocht;
u te informeren over relevante diensten, bijvoorbeeld in de vorm van mailingen,
uitnodigingen en overige marketingcommunicatie;
ter uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst, zowel met betrekking tot de
dienstverlening betreffende schoonmaakwerkzaamheden als betreffende
detachering;
ten behoeve van onze opdrachtgevers in het kader van pre-employment screening;
ter kennisdeling, het afleggen van verantwoording over en verbetering van de
kwaliteit van onze dienstverlening;
het verrichten van de bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit
beleidsontwikkeling en doelmatig management;
het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslagen:
•
•
•
•

ter uitvoering van de overeenkomst;
ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
gerechtvaardigd belang;
uw toestemming. Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar, worden
slechts verwerkt mits daaraan voorafgaande gegeven schriftelijke toestemming van
de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger.
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Welke
Zo verwerken wij, afhankelijk van het doeleinde, de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•

NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, paspoortof ID-kaartnummer, BSN-nummer, bankrekeningnummer;
gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw NAW
gegevens en overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
gegevens in verband met begroting en facturering;
overige (bijzondere) persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke plicht in
het kader van onze dienstverlening dienen te verwerken.

Delen van informatie
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan derden, indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (zoals persoonsgegevens van
werknemers aan opdrachtgevers). Indien door een derde persoonsgegevens van u worden
verwerkt in diens hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze verwerker een
verwerkersovereenkomst conform de vereisten van de AVG.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese
Economische Ruimte (EER).
Veiligheid/vertrouwelijkheid
Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of
enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de
hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in
overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en)
waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke
voorschriften dit vereisen.
Wijzigingen Privacyreglement
Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie
publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken
of er veranderingen zijn doorgevoerd.
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Uw rechten
Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:
•

•
•
•

inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw
persoonsgegevens (tenzij wij verplicht zijn om gegevens te bewaren ter voldoening
aan wettelijke verplichtingen of wij een gerechtvaardigd belang hebben uw gegevens
te bewaren);
maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of
bedrijf;
intrekking van gegeven toestemming.

Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft
met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres
info@hbmfacilities.nl of via telefoonnummer 030 – 299 28 02.
HBM Facilities B.V.
Leidse Rijn 2
3454 PZ De Meern
030 – 299 28 02
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