Privacy Statement De Kok Bouwgroep
De Kok Bouwgroep, gevestigd in Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Kok Bouwgroep gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. We lichten dit in
deze verklaring graag verder toe.
Er worden in het kader van onze werkzaamheden persoonsgegevens verwerkt, maar het doel van de
verwerking is niet het verwerken van die persoonsgegevens an sich. Het doel is het leveren van onze
diensten. Voor het leveren van onze diensten is het noodzakelijk om persoonsgegevens, zoals een
adres en naam, te verwerken. Zonder deze persoonsgegevens zou het leveren van de dienst
onmogelijk zijn. In het kader van de werkzaamheden bij De Kok Bouwgroep (bouw-, installatie- en
onderhoudswerkzaamheden) is het niet noodzakelijk een Bewerkersovereenkomst te sluiten. De Kok
Bouwgroep gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Geautomatiseerde besluitvorming is bij
De Kok Bouwgroep tevens niet van toepassing.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Kok Bouwgroep verwerkt persoonsgegevens wanneer een overeenkomst met onze organisatie
wordt gesloten of gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens persoonlijk
aan ons worden verstrekt. Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij verwerken.
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum/plaats
- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer.

De Kok Bouwgroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven bij een
overeenkomst in de zin van werkgever en werknemer/stagaire/leerling/uitzendkracht/etc:
- Lidmaatschap vakbond;
- Burgerservicenummer (BSN);

- Gezondheid;
- Locatiegegevens (black box).

Het doel van de gegevensverwerking
- Het leveren van onze producten en diensten.
- Het afhandelen van betalingen;
- Contact op te nemen wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening;
- Informatievoorziening over onze dienstverlening;
- Sollicitaties en klachtafhandeling;
- Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Delen van medewerker gegevens met derden
De Kok Bouwgroep verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, volgens een overeenkomst of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, zoals bijvoorbeeld cursusinstituten,
pensioenfonds, salarisverwerkers, etc. die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, maken wij
afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Kok Bouwgroep verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, volgens een overeenkomst of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, zoals onderaannemers, die persoonsgegevens
verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Privacy statement

Bewaartermijnen
De Kok Bouwgroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens bij uit dienst treding.
In verband met de verplichte fiscale bewaartermijn worden persoonsgegevens tot 5 jaar na
uitdiensttreding bewaard. Dit wordt vermeld op het uitdiensttreding formulier waarop de werknemer
een handtekening zet.
Persoonsgegevens bij sollicitatie
Bij afwijzing worden persoonsgegevens direct verwijderd. Enkel uw naam en functie waarop u heeft
gesolliciteerd blijft bewaard voor eventuele toekomstige vacatures. Wanneer u op gesprek bent
geweest, bewaren wij uw gegevens 1 jaar. We vragen hierbij eerst om schriftelijke toestemming. Dit
ook in verband met eventuele toekomstige vacatures.
Persoonsgegevens bij projecten
Bij de uitvoering van projecten krijgen wij uw NAW en contactgegevens verstrekt van de
opdrachtgever. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn van het project worden uw gegevens
verwijderd en vernietigd.
Autoriteit Persoonsgegevens
De Kok Bouwgroep 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.
Contact en vragen
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten betreffende bescherming van uw persoonsgegevens door
De Kok Bouwgroep, dan kunt u telefonisch (0164 28 11 00) of per e-mail contact met ons opnemen
via info@dekokbouwgroep.nl
Dit privacy statement kan op ieder moment worden aangepast t.a.v. recente ontwikkelingen.
Raadpleeg onze website om op de hoogte te blijven van mogelijke aanpassingen.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 13-09-2018.
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