Convoi ‘s Privacyverklaring voor inleenkrachten

Als u voor Convoi werkt dan worden er bij allerlei processen persoonsgegevens verwerkt. Convoi dient zich
daarbij te houden aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening
gegevensbescherming (de AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is op de verwerking van
persoonsgegevens.
Convoi is als verwerkingsverantwoordelijke zelfstandig verantwoordelijk voor een correcte verwerking van
uw persoonsgegevens. Convoi respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt.
Hoe Convoi met uw persoonsgegevens omgaat leest u in deze verklaring.
Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen van persoonsgegevens die worden verricht door de volgende
Convoi-entiteiten:
Convoi Nederland B.V.
Convoi International B.V.
CCSC B.V.
Convoi E&A B.V.
Verwerkte persoonsgegevens:
Om ervoor te zorgen dat u voor Convoi kunt werken wij diverse persoonsgegevens van u. De
persoonsgegevens die Convoi onder meer van u verwerkt zijn:
Geoorloofde gegevens:
a. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
b. Nationaliteit en geboorteplaats
c. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;
d. BSN-nummer;
e. het soort ID-bewijs, het nummer en de geldigheidsduur van het document;
f. bij een ingeleende medewerker van buiten de EER: kopie ID-bewijs
g. Indien van toepassing een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of VOGverklaring;
h. Diploma’s en certificaten;
i. Specificatie van gewerkte uren.
J. gegevens aan de hand waarvan het loon van de arbeidskracht voor zijn werkzaamheden kan worden
geïndividualiseerd.
e. Bewakingsbeelden
Informatie die wij niet van u verkrijgen, verkrijgen via het (uitzend-) bureau waar wij u inlenen.

Doeleinden verwerking:
Convoi verzamelt uw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen
geven aan overeenkomst die Convoi met uw werkgever gesloten heeft. Verwerking geschiedt met name in
de personeelsadministratie verzuimregistratie en ICT-systemen.
De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door Convoi zijn als volgt:
-

Contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);
Het beoordelen van uw geschiktheid om de beoogde taken uit te voeren;
Het geven van leiding met betrekking tot de werkzaamheden die u voor Convoi uitvoert;
Een juiste personeelsadministratie voeren;
De uitvoering en toepassing van bepaalde wetgeving op het gebied van inlenersaansprakelijkheid. 1
Om u te werk te kunnen stellen bij klanten in binnen- en buitenland terwijl en daarbij te voldoen
aan de geldende wet- en regelgeving en tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de klant;
U toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Convoi en klanten van
Convoi;
U te informeren over ontwikkelingen binnen Convoi;
Marketingdoeleinden;
Waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen;
Het boeken van vluchten of hotels of huurauto’s;
Het registeren van rijtijden conform de rijtijdenwet;

Convoi verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Convoi
voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Convoi contact met u
opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een
eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere
informatie met u zullen worden gedeeld.
Rechtsgronden verwerking:
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond.
Hieronder worden enkele rechtsgronden toegelicht en van voorbeelden voorzien.
Uitvoering van overeenkomst:
In een groot deel van de gevallen verwerkt Convoi uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw
overeenkomst met uw werkgever waarin is overeengekomen dat u werkzaamheden voor Convoi verricht.
Voorbeelden: Uw diploma’s en certificaten verwerken zodat wij kunnen nagaan of u wel kunt voldoen aan
hetgeen wij met uw werkgever overeen zijn gekomen. De door u gewerkte uren registeren wij zodat wij
tezamen met uw werkgever kunnen nagaan hoeveel wij voor de door uitgevoerde werkzaamheden dienen
te betalen.
Voldoen aan wettelijke plicht:
Convoi verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die op Convoi rust.
Voorbeelden: Wettelijk gezien moeten wij het soort ID-bewijs, het nummer en de geldigheidsduur van het
identificatiedocument waar u gebruik van maakt in onze administratie bewaren. Als wij u in het buitenland
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te werk stellen moeten wij een A1-verklaring in ons bezit hebben om aan te tonen dat u in Nederland sociaal
verzekerd bent.
Gerechtvaardigd belang:
Daarnaast is de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Convoi of van een derde. In dat geval beoordeelt Convoi
of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde
belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Convoi uw persoonsgegevens op grond van de grondslag
van de belangenafweging.
Voorbeeld: Voor Convoi is het van belang dat zij haar gebouwen goed beveiligt. Om de veiligheid te kunnen
waarborgen en eventuele misstanden vast te kunnen leggen worden er in en rondom de Convoi gebouwen
beeldopnames gemaakt. Een opname van u is mogelijk een persoonsgegeven. Convoi verwerkt dit
persoonsgegeven doordat deze beelden tijdelijk worden opgeslagen.
De grondslag hiervan is een belangenafweging; wij achten in dit kader de beveiliging van ons personeel en
onze eigendommen zo belangrijk dat dit zwaarder weegt dan uw gerechtvaardigde belang op privacy.
Toestemming:
In principe zal Convoi de verwerking van uw persoonsgegevens niet (enkel) op uw toestemming baseren.
Voor een verwerking op grond van uw toestemming is namelijk vereist dat u vrije, expliciete,
ondubbelzinnige toestemming geeft. Omdat tussen Convoi en u een gezagsrelatie bestaat, wordt ervan
uitgegaan dat u uw toestemming in de meeste gevallen niet in volledige vrijheid kunt geven. Op dit
uitgangspunt bestaan uitzonderingen, als Convoi extra waarborgen treft om te bewerkstelligen dat u in
vrijheid kunt toestemmen of weigeren, zonder dat u hierdoor benadeeld zou kunnen worden, kan er alsnog
sprake zijn van vrijelijke toestemming. In dat geval kan Convoi de verwerking toch baseren op uw
toestemming. Als deze situatie zich voordoet, wordt u daarover vooraf geïnformeerd.
Als Convoi persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde
het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u
verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking
meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis
van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens:
Convoi zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken.
In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele
weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat – indien u weigert
bepaalde persoonsgegevens te verstrekken – Convoi hieraan de consequenties kan verbinden die zij
geraden acht.
Bijzondere persoonsgegevens:
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, gegevens over religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen,
het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een
persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele
gerichtheid. Convoi verwerkt slechts bijzondere persoonsgegevens als dat door de wet is toegestaan.

Gegevens met betrekking tot de gezondheid wordt bijvoorbeeld verwerkt als wij over een
gezondheidsklaring om u te werk te kunnen stellen bij één van onze klanten.
Ook kan het zijn dat wij strafrechtelijke gegevens verwerken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een VOGverklaring die u aan ons verstrekt indien dat in het kader van de uitvoering van uw werkzaamheden
noodzakelijk is. Deze gegevens kan Convoi ook verwerken als de wet dat toelaat, bijvoorbeeld of in het kader
van onderzoek naar strafbare feiten of bij hinderlijk en/of (eerder vertoond) agressief gedrag.
Bewaartermijn:
Om ervoor te zorgen dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk, hanteren wij een
bewaarbeleid waarin ten aanzien van alle gegevenscategorieën bewaartermijnen zijn opgenomen.
Wanneer uw persoonsgegevens voor de doelen waarvoor zij bewaard worden niet meer relevant zijn, zal
Convoi deze verwijderen. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht, wij kunnen deze
gegevens pas vernietigen als de bewaartermijn verstreken is.

Beveiliging persoonsgegevens:
Convoi zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de
daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Ontvangers van persoonsgegevens:
Convoi wisselt uw persoonsgegevens uit met anderen. Dit betreft onder meer de volgende ontvangers:
-

De accountant;

-

Klanten;

-

Externe auditeurs;

-

Overheden in binnen- en buitenland.

Als een van bovengenoemde partijen de rol van ‘verwerker’ heeft, zal Convoi met deze verwerker een
verwerkersovereenkomst afsluiten om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie:
Er vindt in beginsel geen doorgifte van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische ruimte
(EER) plaats.
Hiervan kan bij uitzondering wel sprake zijn als Convoi een opdracht uitvoert voor een klant buiten de
Europese unie. Wij zullen de klant en -indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn- ook een buitenlandse
overheid van bepaalde persoonsgegevens moeten voorzien.
De doorgifte van uw persoonsgegevens vindt veilig plaats aangezien deze alleen verstrekt wordt indien er
ten aanzien van dit derde land een adequaatheidsbesluit van toepassing is en de Europese Unie heeft
vastgesteld dat dit derde land een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens kent.
Indien er ten aanzien van dit derde land geen adequaatheidsbesluit geldt dan legt Convoi de ontvanger van
persoonsgegevens bindende voorschriften op waaraan ontvangers zich dienen te houden en waardoor een
passend beschermingsniveau gehandhaafd blijft.

Uw rechten:
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:
-

Het recht op inzage en kopie;

-

Het recht op rectificatie;

-

Het recht op gegevenswissing;

-

Het recht op beperking van de verwerking;

-

Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

-

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

-

Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Als u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze brief genoemde
contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Convoi niet in alle
gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.
Binnen een maand nadat Convoi een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u
heeft ontvangen, zal Convoi u informeren. Daarbij zal Convoi aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg
gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Convoi de
reactietermijn van een maand verlengen. Convoi zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken
binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel
kosteloos.
Indienen klacht bij de toezichthouder:
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Convoi, een klacht heeft over de wijze waarop Convoi
uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de
toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de
verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen:
De privacyverklaring zoals verwoord in deze verklaring is opgesteld op en kan worden gewijzigd. Deze
wijzigingen worden tijdig aan u bekendgemaakt via de gebruikelijke wegen.
Vragen?
Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen
met onze privacy-contactpersoon:
Bas Pommé
icl@convoi.com
+31655522426

