Privacy Verklaring medewerkers H2O Biofouling Solutions B.V.
H2O Biofouling Solutions B.V. (H2O) beschikt over persoonsgegevens om uw werk voor H2O mogelijk
te maken. H2O vindt het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Hieronder staat beschreven wat
er verzameld wordt en wat hiermee gedaan wordt.
Wie verzamelt de gegevens?
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door H2O:
H2O Biofouling Solutions B.V.
Postbus 62
6680AB Bemmel, The Netherlands
T: +31 481842299
Email: info@h2obfs.com
Registered Arnhem 60679344 www.h2obfs.com
Waarom worden gegevens over u verzameld en wat wordt er mee gedaan?
Bij sollicitatie, aanstelling, inhuur en tijdens uw dienstverband en uitvoering van werkzaamheden
worden de volgende gegevens over u verzameld:
- naam, adres en woonplaats
- bankrekeningnummer
- kopie paspoort
- cv.
Deze gegevens worden gebruikt om uw salaris c.q. overeengekomen vergoeding uit te betalen; om
eventuele visa aan te vragen; en om beoordelingen en afspraken vast te leggen.
Wettelijk grondslag
Het gebruik van bovengenoemde gegevens vindt plaats in het kader de uitvoering van de met H2O
gesloten (arbeids)overeenkomst. Voor het aanvragen van een visum is het gebruik van gegevens
noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Aan wie worden persoonsgegevens doorgestuurd?
Als u komt werken bij H2O worden relevante persoonsgegevens aan een aantal organisaties
doorgestuurd. De voornaamste zijn: - de Belastingdienst - het ABP - het UWV - (bij ziekte) de dienst
VGM. Ook aan klanten van H2O alsmede aan ambassades in het kader van het aanvragen van een
visum kunnen relevante persoonsgegevens worden gestuurd.
Hoe en hoelang worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen?
H2O slaat persoonsgegevens op in systemen die veilig zijn. Met leveranciers van diensten en opslag
worden heldere afspraken gemaakt die – indien noodzakelijk - vastgelegd worden in een
verwerkingsovereenkomst. Hoe lang de gegevens worden bewaard, is per gegevenssoort in de wet
vastgelegd. H2O voldoet aan de wettelijke bewaringstermijnen.
Wat als u uw gegevens in wilt zien?
Over de mogelijkheden om uw persoonsgegevens in te zien, kunt u contact opnemen met uw
contactpersoon bij H2O. Via deze weg kunt u ook gebruikmaken van uw recht om verwijdering,
rectificatie en overdracht te vragen.
Heeft u een klacht?
Indien u een klacht heeft over hoe H2O omgaat met uw persoonsgegevens en u komt er niet uit met
H2O, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De website van de
Autoriteit Persoonsgegevens is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

