Privacy statement Brandse-HR
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brandse-HR. verwerkt voor haar klanten en
relaties. Indien u opdracht of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.
Verantwoordelijke
Brandse-HR is verantwoordelijk voor juist verwerking van persoonsgegevens en is gevestigd aan de Bornweg 12A,
6721 AH te Bennekom, bereikbaar via het telefoonnummer 0318-479756 of via het emailadres info@brandse-hr.nl.
Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán Brandse-HR een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken.
NAW gegevens, Burgerservicenummers, contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen), kopieën van
legitimatiebewijzen, geslacht, bankrekeningnummers en andere financiële gegevens, contractgegevens,
opleidingsgegevens, bezettings- en formatie informatie, belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens,
verlofgegevens, verzuimgegevens, functioneringsgegevens, uitstroommutaties/uitdienstdata en overige
persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is
verstrekt
Doel
Het doel is altijd de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de klant en Brandse-HR. Hierbij kan
onder andere gedacht worden aan de gegevens die nodig zijn voor het gebruik maken van een of meerdere van onze
diensten, namelijk het geven van HR advies, personeels- en salarisadministratie, verzuimbegeleiding of het verzorgen
van trainingen. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich
heeft ingeschreven. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt.
De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming
van de betrokkene of zonder dat Brandse-HR daartoe een wettelijke verplichting heeft. Gegevens kunnen wel binnen
Brandse-HR gebruikt worden door andere medewerkers.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en niet langer dan de wet voorschrijft.
Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Brandse-HR een strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates,
persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s zoals virusscanners en firewalls, tweetraps authenticatie,
bewustwording, attendering op cybercrime enz. Om verzuimbegeleiding te bieden kunnen bepaalde
persoonsgegevens gedeeld worden met bedrijfsartsen. Om de personeels- en salarisadministratie te kunnen doen
worden bepaalde persoonsgegevens met de leverancier van het personeels- en salarissysteem gedeeld. We geven de
gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Aan de partijen die
persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verwerken hebben wij contractueel de plicht opgelegd (voor
zover dit niet reeds wettelijk of anderszins is geborgd) dat dit gebeurt in overeenstemming met de regels en
voorschriften uit de AVG.
Inzage, bijwerken, verwijderen, overdracht, klachten en vragen
Via het algemeen emailadres info@brandse-hr.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te
zien, te wijzigen of te verwijderen. Mochten er bezwaren, klachten of vragen zijn omtrent de verwerking van
persoonsgegevens, kunnen deze gericht worden aan info@brandse-hr.nl. Bovenstaande verzoeken worden binnen
een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet
haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van
het verzoek worden uitgevoerd.
Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: toegang tot de website
(datum, tijd en frequentie), hoe er op de website is gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.), aantal
verstuurde gegevens, welke browser en welke browserversie gebruikt wordt, het gebruikte besturingssysteem, welke
internetserviceprovider gebruikt wordt en het IP-adres, dat de internettoegangsprovider bij de verbinding met
internet toekent aan de computer. Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit
van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen
deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

