Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op Traanberg Partners architectuur en
bouwmanagement b.v., hierna te noemen “TP”, statutair gevestigd te Rotterdam,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24193133 en bereikbaar
via info@traanbergpartners.nl.

Deze privacyverklaring is voornamelijk gericht op de diensten die TP online verricht en/of
aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen betreffende de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kader van de door TP verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert TP
persoonsgegevens van zijn relaties. TP verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend
verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de wettelijk verplichte registratie
alsmede de normale klant/leverancier verhouding.
TP respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden
verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die
persoonsgegevens. TP spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder
de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming na te leven.
TP behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit
met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS
TP verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde uw
arbeidsovereenkomst dan wel op grond van een zakelijke relatie met u.
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OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?
A .Persoonsgegevens medewerkers;
Deze worden bij de aanvang van een dienstverband geregistreerd, op dat moment zijn de
persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van TP.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn










Voor- en achternaam,
Adres,
Woonplaats,
Personeelsnummer
BSN
Email adres,
Telefoonnummer,
Geboortedatum,
Geslacht

B. Persoonsgegevens relaties van TP;






Voor- en achternaam,
Adres
Telefoon
E-mailadres
Bedrijfsgegevens

TP zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten
te kunnen verrichten. Daarnaast zal TP de persoonsgegevens niet langer bewaren dan
noodzakelijk.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt ook middels een schriftelijk verzoek aan TP de geadministreerde persoonsgegevens
opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Op schriftelijk verzoek van u als belanghebbende zal TP door haar geadministreerde
persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen,
behoudens de informatie welke onder een wettelijke/fiscale bewaarplicht valt.
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INZAGE DOOR DERDEN
TP zal persoonsgegevens niet delen met derden behoudens indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
TP zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van
persoonsgegevens.

SOCIALE MEDIA
Op onze website zijn enkele knoppen voor sociale media te vinden. Houd er rekening mee
dat de beheerders van deze providers uw persoonlijke gegevens verzamelen.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
TP treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de
persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te
voorkomen.

BEWAARTERMIJN
Personeel
Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit
betekent dat de Belastingdienst TP verplicht om die gegevens een bepaalde periode te
bewaren. Voorbeelden hiervan zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie van uw
identiteitsbewijs. Deze moet uw werkgever 5 jaar bewaren nadat u uit dienst bent.
Sollicitanten
Het is gebruikelijk dat een organisatie uw sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk 8 weken na
het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens
langer te laten bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende
functie voor u komt.
Relaties
Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden bewaard zolang er sprake is van een
zakelijke relatie ofwel zolang er sprake is van een wettelijke verplichting.
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