Privacyreglement Van der Avoird Trayplant B.V.

Door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met het gebruik van uw
persoonsgegevens door Van der Avoird Trayplant B.V. (hierna te noemen: “Trayplant”),
overeenkomstig hetgeen bepaald in onderhavig privacyreglement. Trayplant verwerkt
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Indien u zich inschrijft als zijnde toekomstig werknemer van Trayplant, danwel indien u in dienst treedt
van Trayplant, en om die reden persoonsgegevens aan haar verstrekt, geeft u Trayplant door middel
van ondertekening, danwel door digitale opt-in, uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens
conform de voorwaarden en bepalingen van dit privacyreglement te verwerken. Trayplant adviseert u
derhalve om dit privacyreglement aandachtig door te lezen alvorens u overgaat tot ondertekening
danwel digitale opt-in.
Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Avoird Trayplants B.V., zoals ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18065935, statutair
gevestigd te Molenschot (gemeente Gilze en Rijen), en kantoorhoudende te 4859AC te Bavel aan de
Leeuwerik 1.
Welke persoonsgegevens verwerkt Trayplant?
Indien u zich middels het inschrijvingsformulier inschrijft dan geeft u haar toestemming tot het
verwerken van de navolgende persoonsgegevens:
-

NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats);
Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
IBAN-nummer;
BSN-nummer;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres (ingeval van een digitale opt-in).

Indien u opvolgend na een succesvolle sollicitatieprocedure bij Trayplant in dienst treedt dan geeft u
haar in aanvulling op het vorenstaande tevens toestemming tot het verwerken van de navolgende
aanvullende persoonsgegevens:
-

Functieprofiel;
Loongegevens;
Kopie identiteitsbewijs.

Persoonsgegevens van minderjarigen
Het inschrijvingsformulier biedt minderjarigen (behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van hunner ouders of voogd) de mogelijkheid zich in te schrijven voor vakantiewerk. Vanzelfsprekend
kan Trayplant op basis van dit inschrijvingsformulier nimmer de werkelijke leeftijd van een betrokkene
controleren, danwel nagaan of de betrokkene de wettelijk vereiste toestemming van ouders of voogd
heeft verkregen. Trayplant adviseert ouders derhalve te allen tijde nauw betrokken te zijn bij de

(online) activiteiten van minderjarigen om zo te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt
zonder de benodigde wettelijke toestemming. Indien u als ouder of voogd ervan overtuigd bent dat
Trayplant zonder uw toestemming persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt, dan kunt u hierover
contact opnemen met Trayplant teneinde deze persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt dit
verzoek versturen naar: privacy@trayplant.nl
Doel gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt indien aan een van de navolgende
voorwaarden is voldaan:
-

Verwerking is noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst voor te bereiden dan wel aan te gaan
Verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven middels dit inschrijvingsformulier, middels
ondertekening danwel een digitale opt-in.

Bewaartermijnen
Trayplant bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitgezonderd hiervan zijn
de persoonsgegevens die Trayplant langer moet bewaren, omdat de wet haar dit voorschrijft c.q.
verplicht. Uw persoonsgegevens worden vernietigd zodra na afloop van de sollicitatieprocedure blijkt
dat u niet in dienst zult treden bij Trayplant.
Voorts hanteert Trayplant de volgende specifieke bewaartermijnen:
-

-

-

Loonbelastingverklaring & kopie identiteitsbewijs dient Trayplant wettelijk gezien tot 5 jaar na
uitdiensttreding te bewaren. Deze gegevens mogen om die reden dan ook niet eerder worden
verwijderd.
Salarisgegevens en arbeidsvoorwaarden dient Trayplant wettelijk gezien tot 7 jaar na
uitdiensttreding te bewaren. Deze gegevens mogen om die reden dan ook niet eerder worden
verwijderd.
Sollicitatiegegevens worden door Trayplant binnen 4 weken na beëindiging van de
sollicitatieprocedure vernietigd.
Voor wat betreft de overige persoonsgegevens hanteert Trayplant een bewaartermijn van 2
jaar na uitdiensttreding. Indien u deze persoonsgegevens graag eerder verwijderd wenst te
hebben, dan kunt u in dit kader een verwijderingsverzoek versturen naar:
privacy@trayplant.nl.

Beveiligingsmaatregelen
-

-

-

Alle medewerkers (waaronder tevens begrepen stagiaires) van Trayplant hebben bij aanvang
van hun dienstverband een geheimhoudingsverklaring ondertekend waaraan zij zich dienen te
houden.
Alleen bevoegde medewerkers van Trayplant hebben autorisatie tot de (digitale)
persoonsgegevens. De computersystemen van Trayplant zijn in dit kader tevens voorzien van
passende wachtwoordbeveiliging. Bovendien zijn de ruimtes waarin deze computersystemen
zich bevinden nimmer vrij toegankelijk voor het publiek.
Trayplant verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de opmaak en/of uitvoering van de arbeidsovereenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw persoonsgegevens
verwerken in opdracht van Trayplant sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Trayplant
blijft niettemin verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent
dat u bij Trayplant een verzoek kunt doen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikken in een
computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te versturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, een bezwaar of
intrekken van toestemming indienen via het mailadres: privacy@trayplant.nl. Let er hierbij op dat u
altijd duidelijk aangeeft, middels een geldig legitimatiebewijs, wie u bent, zodat Trayplant zeker weet
dat zij geen persoonsgegevens van een ander dan u aanpast en/of verwijderd.
Trayplant streeft ernaar om uw verzoek zo spoedig als mogelijk te verwerken maar doet dit in ieder
geval binnen een termijn van 4 weken.
Contact
Vanzelfsprekend helpt Trayplant u graag verder als u vragen en/of klachten heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. U kunt uw vraag en/of klacht versturen naar: privacy@trayplant.nl.
Mocht u er desondanks toch niet samen met Trayplant uitkomen, dan heeft u op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder,
te
weten
de
Autoriteit
Persoonsgegevens.
Op
de
website:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u, hoe u een klacht in moet dienen.
Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Trayplant is in werking getreden op 1 mei 2018 en is gepubliceerd op haar
website, wordt verstrekt op aanvraag, en/of bij aanvang van een dienstverband.
Trayplant behoudt zich het recht voor dit privacyreglement te wijzigen.

Handtekening indien < 16 jaar
wettelijke vertegenwoordiger:

Handtekening werknemer:

___________________________

___________________________

