
Privacy &
persoonsgegevens

Privacystatement - medewerkers&vrijwilligers
Zonnehuisgroep Vlaardingen verwerkt
persoonsgegevens van alle medewerkers. Onder
medewerkers verstaan wij: uitzendkrachten,
leerlingen, stagiaires, medewerkers in dienst van
Zonnehuisgroep Vlaardingen en vrijwilligers.
Zorgvuldigheid is hier belangrijk omdat wij jouw
privacy belangrijk vinden. Persoonsgegevens
worden alleen verwerkt als dit nodig is voor het
bereiken van de doeleinden zoals in deze
(privacy-)verklaring beschreven. Omdat we zo
transparant en duidelijk mogelijk willen zijn laten
we in deze privacyverklaring zien waarvoor
persoonsgegevens gebruik en welke rechten jij
als medewerker hebt.
We hebben gegevens nodig van werknemers
om aan onze plichten als werkgever te voldoen.
Gegevens die wij verwerken zijn bijvoorbeeld
nodig voor het sluiten en/of uitoefenen van de
arbeidsovereenkomst. Het kan ook voorkomen
dat ZGV aan een wettelijke verplichting
voldoen, o.a. identificatieplicht, het afdragen
van belastingen en premies of het mogelijk
maken van re-integratie. Zo zijn er nog
meerdere voorbeelden van situaties waarin
Zonnehuisgroep Vlaardingen gegevens van
medewerkers mag verwerken, bijvoorbeeld een
gerechtvaardigd belang of in geval van situaties
van levensbelang. Heb je na het lezen van deze
privacyverklaring vragen? Neem contact op met
je leidinggevende.
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens is alle informatie waarmee je
geïdentificeerd kan worden, zoals naam, adres
of telefoonnummer. Sommige gegevens
(kunnen) leiden tot identificatie in combinatie
met andere gegevens. Denk hierbij aan
bankrekeningnummers, IP-adres en postcode.

Welke persoonsgegevens
verwerken wij?
Zonnehuisgroep Vlaardingen verwerkt de
volgende persoonsgegevens van medewerkers:

Algemene gegevens – NAW-
/contactgegevens, geslacht, geboortedatum,
BSN (niet van vrijwilligers), nationaliteit en
burgerlijke staat;
Kwalificaties – opleidingen, certificaten;
Rooster en urenverantwoording;
Verlof- en verzuimgegevens;
Salarisgegevens – loonbelastingverklaring;
VOG;
Gegevens van kinderen – indien je van
ouderschapsverlof gebruik maakt.

Voor vrijwilligers geldt dat we slechts de
NAW-/contactgegevens, geboortedatum, VOG
en roostergegevens verwerken.
 
Waarom verwerken wij
persoonsgegevens?
Zonnehuisgroep Vlaardingen verwerkt
persoonsgegevens voor verschillende vooraf
bepaalde doelen. Dit mag alleen als dit
rechtmatig is. We verwerken persoonsgegevens
vanwege de volgende redenen:

Voor de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst,
Vanwege een wettelijke verplichting;
Op grond van een gerechtvaardigd belang
van Zonnehuisgroep Vlaardingen;
Op grond van toestemming van de
medewerker.

Voorbeelden van doelen waarvoor wij je
persoonsgegevens verwerken zijn:

bedrijfsvoering, correspondentie en
persoonlijke communicatie;
het uitwisselen van gegevens met de
Belastingdienst, de pensioenverzekeraar, het
UWV en de Arbodienst;



bijhouden van onze administratie, zoals het
uitbetalen van je salaris;
het bepalen van recht op verlof, en bijhouden
van een verzuimverlof en ouderschapsverlof.

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan
nodig. Bepaalde gegevens hebben een wettelijk
bepaalde bewaartermijn: gegevens uit de
salarisadministratie – zeven jaar naar
uitdiensttreding, of het personeelsdossier –
twee jaar na uitdiensttreding.
 
Toegang en beveiliging
Voor het verwerken van jouw
persoonsgegevens maakt Zonnehuisgroep
Vlaardingen in een aantal gevallen gebruik van
de software van derden. Dit zijn zogenaamde
verwerkers. Met deze verwerkers heeft
Zonnehuisgroep Vlaardingen duidelijke
afspraken gemaakt, zoals dat toegang tot de
persoonsgegevens slechts mogelijk is voor het
beheer en onderhoud van de software.
Zonnehuisgroep Vlaardingen neemt alle
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, zowel
technisch als door het geven van instructies aan
onze werknemers, om persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of onrechtmatig
gebruik.
 
Jouw rechten
Als medewerker heb je een aantal rechten met
betrekking tot jouw persoonsgegevens.
Wanneer je ons een verzoek stuurt toetst
Zonnehuisgroep Vlaardingen of dit mogelijk is.
Hierbij houden wij ons aan de wettelijke
voorschriften en onderzoeken wij of er geen
wettelijke plicht bestaat om je gegevens te
bewaren. Wil je gebruik maken van deze
rechten? Neem dan contact op met je
leidinggevende.
Gegevens inzien - Je mag vragen welke
persoonsgegevens wij van je hebben of een
kopie van je dossier opvragen. In bepaalde
gevallen kan dit geweigerd of beperkt worden,
bijvoorbeeld om de privacy van iemand anders
te beschermen.
Gegevens wijzigen - Wanneer gegevens
onvolledig of onjuist zijn kun je deze zelf
wijzigen in Youforce. Bijvoorbeeld wanneer je
naam verkeerd gespeld is of omdat bepaalde
informatie ontbreekt.
 
 
 

Gegevens wissen - Hebben wij je gegevens
niet meer nodig? Dan kun je een verzoek doen
om de gegevens te verwijderen. Soms moet dat
(deels) geweigerd worden, wanneer de
gegevens nodig zijn om zorg te leveren of
omdat dit van een wet bewaard moet worden.
Gegevens beperken - Twijfel je over de
juistheid van de gegevens? Dan mag jij ons
verplichten om niks met je gegevens te doen,
totdat we weten dat ze kloppen. Dit heet
beperking van verwerking. Dit kunnen wij ook
doen indien je bezwaar maakt tegen een
verwerking, tot het moment dat het bezwaar is
afgehandeld. Het kan ook voorkomen dat de
verwerking van gegevens onrechtmatig is en
dat basis daarvan de persoonsgegevens beperkt
worden in plaats van verwijderd.
Gegevens meenemen of overdragen - Je kunt
ons vragen om een kopie van jouw
persoonsgegevens aan je te verstrekken, of
deze op jouw verzoek over dragen aan een
andere organisatie. Dit geldt alleen voor
gegevens die online zijn opgeslagen. Als het
mogelijk is, dan kunnen we de gegevens ook
direct aan de andere organisatie doorsturen.
Bezwaar - In bepaalde situaties kun je bezwaar
maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Dit mag ook als wij je
gegevens verwerken op grond van een
gerechtvaardigd belang. Je kunt niet altijd
bezwaar maken tegen verwerkingen. Voel je je
niet prettig bij een bepaalde verwerking? Neem
dan contact op met je leidinggevende.
Toestemming intrekken - Als wij jouw
persoonsgegevens verwerken met jouw
toestemming, mag je die op ieder moment
intrekken. Daarna zorgen wij dat je gegevens
niet meer voor dat doel verwerkt worden.
 
Vragen? 
Heb je na het lezen van deze privacyverklaring
nog vragen over hoe wij persoonsgegevens
gebruiken? Onze Functionaris van
Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op
de naleving van de geldende privacy wet- en
regelgeving. Bij onze FG kun je meer informatie
krijgen over hoe wij omgaan met persoons-
gegevens binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen.
De FG is bereikbaar via fg@zgvlaardingen.nl.
Ben je daarna nog niet tevreden? Dan kun je een
melding maken bij de Autoriteit Persoons-
gegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
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