Privacy Protocol
B+B Personeelsdiensten B.V.
Functionaris Gegevensbescherming:

Bert Bloemert

Bij inschrijving:
-

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens

-

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

-

Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

-

Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
gedaan

-

Gegevens over beschikbaarheid en verlof

-

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

-

Pasfoto - op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor B+B Personeelsdiensten kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
-

overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

-

daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader
van een pre-employment screening.

Persoonsgegevens van kandidaten die nog niet voor B+B Personeelsdiensten hebben gewerkt.

-

De bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar
na het laatste contact indien niet voor B+B Personeelsdiensten is gewerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

-

B+B beschermt de persoonsgegevens optimaal. Wij doen dit aan de hand van fysieke,
administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen
geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden
verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, is B+B Personeelsdiensten B.V. met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Welke gegevens worden verstrekt zonder verwerkingsovereenkomst of
gegevensverwerkingovereenkomst tussen 2 verantwoordelijken.
-

NAW gegevens

-

Naam (voornaam/voorletters, tussenvoegsel, achternaam

-

Geslacht

-

Adres

-

Geboortedatum

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Naam en contact gegevens ouders, voogden of verzorgers van minderjarige uitzendkrachten

-

Opleidings- en werkervaringsgegevens certificaten/diploma’s

Overeenkomsten met betrokken partijen.

Voor medewerkers die worden gebruikt voor salarisadministratie/pensioenen/loonheffingen
-

Persoonsgegevens BSN Bankrekeningnummer NAW-gegevens Pasfoto
Loonbelastingverklaring Salarisadministratie Uitzendovereenkomst pensioen
Eigenrisicodrager ZW/gegevens ziekmelding Gegevens over ziekteverzuim Aard en oorzaak
van de ziekte Loonbeslag gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de (inhoudingen)
loonbelasting en de salaris- en pensioenadministratie (inclusief loonaangifte bij de
belastingdienst), of omdat u eigenrisicodrager bent volgens de Ziektewet, of voor
aanmelding van de uitzendkracht bij een zorgverzekeraar.

Voor bedrijven waar B+B Personeelsdiensten zaken mee doet.
-

Voor bedrijven word een verwerkingsovereenkomst aangemaakt.

Voor inleners
-

Voor inleners die persoonsgegevens nodig zijn wordt een overeenkomst gegevensverwerking
tussen 2 verantwoordelijkheden aangemaakt.

In geval van Datalekken bij B+B Personeelsdiensten gebruikt B+B de z.g. beslisboom

