Privacyverklaring Bouwplaatsen en Tijdelijk
personeel
Dit is de privacyverklaring voor ingehuurd personeel op bouwplaatsen en ander tijdelijk personeel
van Moeskops bouwbedrijf BV.
In deze verklaring beschrijven wij hoe Moeskops omgaat met de persoonsgegevens in het kader van
toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op onze bouwplaatsen en de inhuur van tijdelijk
personeel. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie
wordt gepubliceerd op onze website.
Moeskops doet er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw
persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van u en
hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.
In deze verklaring kunt u per situatie lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen.
Ook leest u hoe lang we de gegevens bewaren, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen
en wat uw rechten zijn.
Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt!
Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@moeskops.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moeskops verwerkt de volgende persoonsgegevens van tijdelijk personeel en medewerkers van
onderaannemers:
 Naam, adres en woonplaats;
 E-mail adres en telefoonnummer;
 Geboortedatum;
 Nationaliteit;
 Geslacht;
 Type, nummer en geldigheidsdatum identiteitsbewijs;
 BSN-nummer;
 Naam, adres en vestigingsplaats werkgever;
 A1 verklaring als werkgever gevestigd is buiten Nederland;
 Verblijfsvergunning als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 Kopie paspoort als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 Kwalificatie, certificering en diploma gegevens;
 Telefoonnummer voor noodsituaties;
 Wanneer u een aandoening heeft, en uw collega’s daarvan op de hoogte moeten zijn om
adequaat te handelen als zich een noodsituatie voordoet, registreren wij dit.
Moeskops verwerkt de volgende persoonsgegevens van medewerkers van leveranciers:
 Naam medewerker;
 Nationaliteit;
 Type, nummer en geldigheidsdatum identiteitsbewijs;









Naam, adres en vestigingsplaats werkgever;
Verblijfsvergunning als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV als medewerker geen EER heeft;
Kopie paspoort als medewerker geen EER heeft;
Kwalificatie, certificering en diploma gegevens;
Telefoonnummer voor noodsituaties;
Wanneer u een aandoening heeft, en uw collega’s daarvan op de hoogte moeten zijn om
adequaat te handelen als zich een noodsituatie voordoet, registreert Moeskops dit.

Moeskops verwerkt de volgende persoonsgegevens van bezoekers:
 Naam bezoeker;
 Werkgever.

Doelen en grondslagen
Moeskops verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende doelen:
 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen uit de Arbowet, Wet
Arbeid Vreemdelingen, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet op de identificatieplicht,
de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU en Wet Allocatie
Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi), en te voorkomen dat Moeskops op grond van
het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen aansprakelijk kan worden gesteld;
 Om het risico op (keten)aansprakelijkheid op grond van de Invorderingswet 1990 en de Wet
aanpak schijnconstructies te beperken;
 In het kader van uw veiligheid en de veiligheid van andere medewerkers, bijvoorbeeld om
adequaat te kunnen handelen in geval van een ongeluk op de bouwplaats.
De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:
 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Moeskops;
 De bescherming van vitale belangen van u of andere personen;
 De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Moeskops.

Beveiliging
We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen zoals
technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moeskops en heeft u het
recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben
in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een
verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar privacy@moeskops.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een
identiteitsbewijs.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Bewaartermijnen
We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we uw
gegevens hebben vastgelegd. Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar,
ten behoeve van de administratie voor de belastingdienst. Daarna zullen we uw gegevens
vernietigen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Moeskops’ Bouwbedrijf BV
Kennedylaan 10
5571 KC Bergeijk
Postbus 4 - 5570 AA
0497 551551
privacy@moeskops.nl
van ons. We controleren wel eerst of
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-1-2021

