Privacyverklaring
Deze website wordt geëxploiteerd door Bectro Installatietechniek B.V. gevestigd te Amersfoort,
hierna aangeduid als ‘Bectro’, ‘ons, ‘onze’ of ‘wij’.
Voor Bectro is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige
informatie. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bectro
handelt conform de Europese privacywetgeving Algemene Verordening gegevensbescherming. Dit
betekent dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te
kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om al uw verwerkte persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking of de verleende toestemming in te trekken.
Persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de website van Bectro, is het mogelijk dat u bepaalde
persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt. Afhankelijk van de functionaliteit die u
op onze website gebruikt, kunnen wij de persoonsgegevens van u verwerken. Denk hier
bijvoorbeeld aan uw contactgegevens en of de gegevens in uw curriculum vitae.
Doeleinden gegevensverwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie worden door Bectro
uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:
• voor wervings- en selectiedoeleinden binnen Bectro;
• voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Bectro u
wil uitnodigen voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek;
• in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen; voor de beoordeling van uw geschiktheid
voor een functie die vacant is of kan komen.
Verwerkingsregister
Vanuit de privacy-verordening is Bectro verplicht om alle verwerkingsactiviteiten die onder onze
verantwoordelijkheid plaatsvinden te documenteren. Wij leggen verwerkingsactiviteiten anoniem
vast in een verwerkingsregister middels een data-mapping tool. Dit register bevat onder andere
gegevens zoals:
• de verwerkingsdoeleinden;
• de categorieën betrokkenen;
• de categorieën persoonsgegevens;
• de categorieën van ontvangers;
• de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieën gegevens worden gewist;
• een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Beveiliging persoonsgegevens
Bectro neemt ook passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bectro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet
ons dit verplicht.
Meldplicht datalekken
Als een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt Bectro deze onder
normale omstandigheden zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De
betrokkene wordt ook geïnformeerd over de inbreuk, wanneer de inbreuk resulteert in het mogelijke
schenden van diens rechten en vrijheden. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over
hoe diens mogelijke negatieve gevolgen beperkt kunnen worden, wordt medegedeeld door Bectro
zodat degene eventueel voorzorgmaatregelen kan treffen. Als verwerkingsverantwoordelijke is
Bectro verplicht om alle inbreuken te documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk,
de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen (artikel 33, vijfde lid AVG). Hiermee
controleert de toezichthoudende partij de naleving van de AVG.
Vragen of klachten
Wij helpen u graag verder als er vragen zijn of klachten zijn naar aanleiding van dit document.
Indien u wenst om contact met ons op te nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch
Contactpersoon
E-mail
Post

033-4560805
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Margot Niekus
AVG@bectro.nl
Heliumweg 36, 3812 RE Amersfoort
Postbus 454, 3800 AL Amersfoort

Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

