
         
  
 
 
 

 
 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Steigerspecialist BV verwerkt van haar personeelsleden, opdrachtgevers, leveranciers, 

onderaannemers of andere geïnteresseerden. 

Indien u in dienst komt van De Steigerspecialist BV, een offerte aanvraagt, een opdracht verstrekt, werkzaamheden verricht of om een andere reden 

persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. 

Wij adviseren u om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

De Steigerspecialist B.V., Noordhoeksestraat 11, 4891 PM Rijsbergen, KvK nummer 20089304 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@steigerspecialist.nl. 
 

2. Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt. 

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij 
denken aan: 

a. Afname en levering van onze producten/diensten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. 
Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens 

b. Het aanvragen van producten of diensten via onze website: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een offerte. 
c. Personeelsgegevens zoals;  Naam, nationaliteit, adres, woonplaats, handtekening,  

e-mailadres, uurloongegevens, telefoonnummer, auto van de zaak + merk + kenteken, geboortedatum, burgerlijke staat, geboorteplaats, datum 
huwelijk/geregistreerd partnerschap, bankrekening nummer, sofinummer/BSN, geslacht m/v, kopie identiteitsbewijs, datum in dienst. Partnergegevens: 
naam en geboortedatum, Partner telefoonnummer (i.v.m. calamiteiten). Kind(eren): namen en geboortedatum. 

d. Sollicitanten: Alle persoonsgegevens met curriculum vitae zoals aangeleverd voor de sollicitatieprocedure 
e. Cameratoezicht op het terrein van De Steigerspecialist BV locatie Noordhoeksestraat 11 te Rijsbergen. E.e.a. conform ons “protocol camerabewaking/ -

toezicht “  
 
 
 



         
  
 
 
 

 
 
 

3. Voor welk doel verstrekt u uw persoonlijke gegevens  

 
a. Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag. 
b. Het verwerken van bestellingen en retouren 
c. Om u te kunnen bellen / contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Of om goederen en diensten bij u af te 

leveren of in geval van problemen of vragen rondom een bestelling of levering. 
d. Voor alle HR werkzaamheden en salarisberekeningen. 
e. Het doel van cameratoezicht is enkel het beschermen van eigendommen van De Steigerspecialist BV met in achtneming van de regels voor privacy. 

 
4. Hoe lang worden gegevens bewaard 

 
a. De Steigerspecialist verwerkt en bewaart persoonsgegevens conform de wettelijke termijn, contractuele noodzakelijkheid of tot het beoogde doel is 

bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal De Steigerspecialist de persoonsgegevens vernietigen.  
b. Indien het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, dan 

zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 
c. De gegevens van sollicitanten worden maximaal één maand bewaard na afronding van de sollicitatieprocedure.  
d. Camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een 

politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk. 

5. Aan wie worden gegevens verstrekt 

a. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze 
derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke 
gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld. 

b. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers 

verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst 

gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacy beleid na te leven. Via onze Functionaris Gegevensbescherming kan een lijst worden 

opgevraagd van onze bewerkers. 

c. Verder worden uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. De Steigerspecialist verkoopt of verstrekt uw 

persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. 

 



         
  
 
 
 

 
6. Hoe worden de gegevens beschermd 

 
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. De Steigerspecialist B.V. gebruikt verschillende veilige 
technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls. 
 

7. Welke rechten heeft u 

 

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons 

op te nemen.  

 

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen. 

De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij 

zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u 

hiervan op de hoogte brengen. 

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? 
Als u vragen of verzoeken heeft over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met: 

De Steigerspecialist B.V. 
Noordhoeksestraat 11 
4891 PM Rijsbergen 
KvK nummer 20089304 
Telefoon +31 (0)76 – 5656466 
 

9. Tenslotte 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Een update van het Privacy beleid zal altijd gepubliceerd staan op onze website www.steigerspecialist.nl te bereiken 

via een link. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken. 

Rijsbergen, 25 mei 2018 

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier. 

http://www.steigerspecialist.nl/
http://steigerspecialist.com/contact

