PRIVACY CONVENANT

SZ Support B.V. (hierna SZ Support) vindt het van belang dat verwerking van persoonsgegevens op
een transparante wijze geschiedt.
De verwerking van persoonsgegevens door SZ Support voldoet aan de wettelijke kaders;
SZ Support draagt er voor zorg dat de rechten van de betrokkenen in het kader van de uitvoering van
de opdracht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uitgevoerd (hierna:
AVG);
dit privacy convenant is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van SZ Support inclusief
de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website www.SZ Support.nl
In dit convenant wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de AVG verstaan onder:
a.

Autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 51 van de AVG en de
Uitvoeringswet AVG;

b.

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger;

c.

convenant: dit convenant;

d.

opdrachtnemer: kandidaat gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of
zakelijke relatie die van SZ Support.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
SZ Support verwerkt gegevens voor de beoordeling van de geschiktheid van de opdrachtnemer, voor
en/of naar bemiddeling tot een opdracht. Tevens voert SZ Support een persoons- en salaris
administratie.
De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen
1.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt wanneer dit toereikend, ter zake dienend, juist en
beperkt zijn tot wat noodzakelijk is, overeenkomstig de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt.

2.

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
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De verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Geheimhoudingsplicht
1.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers van SZ Support die tot
geheimhouding verplicht zijn.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
1.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan overeenkomstig het wettelijke
bewaartermijn bepaald in de Archiefwet, dan wel zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van de opdracht.

2.

Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan het wettelijke bewaartermijn of dan
noodzakelijk voor de verwezenlijking van de opdracht waarvoor worden verwerkt, wanneer zij
door SZ Support volledig geanonimiseerd worden.

3.

Een besluit om persoonsgegevens na het verstrijken van de bewaartermijn te verwijderen, wordt
genomen door de convenantpartner of indien noodzakelijk door convenantpartners in onderling
overleg.

4.

Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de
persoon te identificeren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden (verwerkers)
1.

De te verwerken persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan derden op een wijze die niet
onverenigbaar is met de opdracht waarvoor zij zijn verkregen en geschiedt met de expliciete en
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

2.

SZ Support die overeenkomstig die persoonsgegevens verstrekt aan een derde, blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig de uit te
voeren opdracht.
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Informatiebeveiliging
1.

Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging en
vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang
tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de
verwerking wordt gebruikt. Dit doet SZ Support door het beveiligd verwerken van de gegevens,
waaronder het beveiligd versturen van e-mails, via STARTTLS. Tevens wordt beleid gevoerd ten
aanzien van fysieke toegang van persoonsgegevens, waaronder een sleutelbeleid en het
beveiligen van archiefkasten.

Incident of Datalek
1. Wanneer zich een incident of datalek voordoet bij één van convenantpartners, meldt deze
partner het incident of datalek binnen 24 uur aan de opdrachtnemer.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Informatie verstrekking aan de betrokkene
1.

SZ Support draagt zorg voor dat de betrokkene voorafgaand aan de verkrijging van de
persoonsgegevens wordt geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens
overeenkomstig artikel 13 van de AVG.

Klachtenbehandeling
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit privacy convenant niet
worden nageleefd of andere reden tot klagen heeft over de verwerking van zijn
persoonsgegevens, kan hij zich wenden tot SZ Support info@szsupport.nl
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