Asbestbanenpool gevestigd aan
Saturnus 49 2651HN Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.asbestbanenpool.nl
Saturnus 49
2651 HN
Berkel en Rodenrijs
De heer teunissen is de functionaris gegevensbescherming van
asbestbanenpool, Hij is te bereiken via e-mail;
c.teunissen@asbestbanenpool.nl.

ALGE
MENE .
VEROR
DENIN
G.GEG
EVENS.
BESCH
ERMIN
G.
Asbestbanenpool.

Asbestbanenpool verwerkt uw gegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij
verwerken:
-

Voor en achternaam
Geslacht
Geboorte datum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Overige persoons/bedrijf gegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch.
Locatie gegevens
Bankrekening nummer/kamer van koophandel
nummer/sofinummer

Asbestbanenpool verwerkt de persoons/bedrijf gegevens voor
de volgende doelen:
-

U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.
U de mogelijkheid bieden een account aan te maken.
Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang wij gegevens bewaren:
Asbestbanenpool bewaart uw gegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor:
-

-

Werknemers: wij bewaren de gegevens van de
werknemer voor onbepaalde tijd of tot dat de
werknemer via de geldende e-mail aan geeft geen
gebruik (meer) wenst te maken van de diensten van de
asbestbanenpool.
Werkgevers: wij bewaren de gegevens van de
werkgever voor onbepaalde tijd totdat de werkgever
via de geldende e-mail aan geeft geen gebruik(meer)
Wenst te maken van de diensten van de
asbestbanenpool.

Delen van gegevens met derden:
Asbestbanenpool verstrekt gegevens uitsluitend aan derden
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CONTACT
TELEFOON:
010-2364964
Mob;06-45-281-781
WEBSITE:
Https://www.asbestbanenpool.nl
E-MAIL:
c.teunissen@asbestbanenpool.nl

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Asbestbanenpool gebruikt geen cookies of vergelijkbare
producten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw gegevens door
asbestbanenpool.
Hoe wij gegevens beveiligen:
Asbestbanenpool neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies of
onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via c.teunissen@asbestbanenpool.nl

