Privacy verklaring Marine Service Zuid West bv
De doelstelling van MSZW is om onze (potentiële) medewerker(s) en onze opdrachtgever(s) goed en
efficiënt van dienst te zijn. Om dit optimaal uit te voeren hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
MSZW verwerkt uw gegevens zorgvuldig volgens de wettelijke regels van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG)
Website en app.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Bezoekers en gebruikers van onze website of onze app. We verzamelen informatie over
hoe je onze website gebruikt en gerelateerd aan het type apparaat wat jij gebruikt.
Het doel hiervan is verbetering van de website en van uw gebruiksgemak.
Bezoekers van onze website zijn sollicitanten, uitzendkrachten maar ook opdrachtgevers,
leveranciers of zakelijke relaties.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens via onze website of app van jou, om;
• te kunnen reageren op vragen, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt
ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
• je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt
aangemeld;
• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en
middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.
Het verwerken van informatie doen we met een wettelijke grondslag t.w.:
• dit doen we met jouw toestemming; toestemming kan altijd ingetrokken worden.
• om het functieprofiel en wensen van de opdrachtgever maximaal te kunnen invullen
• om wettelijke verplichtingen na te komen; o.a. afdragen van belastingen pensioenpremies en
sociale premies.
• om bij ziekte re-integratieverplichtingen optimaal te kunnen uitvoeren
Werknemer-Werkgever relatie.
Van wie verwerken we informatie:
• sollicitanten
• (potentiële) medewerkers
• zzp’-ers
• of andere personen.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou:
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
een deel van deze gegevens is noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om beter te kunnen afstemmen op jouw wensen,
kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten
aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers.
Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.
Welke gegevens verzamelen wij?
Bij inschrijving;
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• gegevens over trainingen en opleidingen;
• gegevens over beschikbaarheid en verlof;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• pasfoto - op vrijwillige basis.
Het ID-bewijs mag gecontroleerd worden om na te gaan of je mag werken in Nederland.

Op het moment dat er een arbeidsovereenkomst afgesloten wordt;
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
Bijzondere persoonsgegevens
MSZW registreert uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dit nodig is om aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen.
‘Bijzondere persoonsgegevens’ zijn; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
godsdienst, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens
en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;
• (correct en duidelijk) met je te communiceren;
• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar
werk dan wel een opdracht.
• je voor te stellen bij onze opdrachtgevers,
• een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever
en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
• jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training,
opleiding;
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:
•
•

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Bepaalde persoonsgegevens dienen ten behoeve fiscale verplichtingen langer bewaard te
worden.

Wij verwerken gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder
bemiddeling, detachering, werving & selectie, in- en doorleen en personeels- en
salarisadministratie.
Deze informatie verwerken we:
• om de arbeidsovereenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
• om de inleenovereenkomst met onze opdrachtgever goed te kunnen uitvoeren
• om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
• op grond van gerechtvaardigd belang
Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen
• gegevensverwerkers die namens MSZW diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze
ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te
voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
• derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren
• opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent,
of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw bemiddeling of re-integratie;
Je rechten
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
• inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
• rectificatie van je persoonsgegevens;
• verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde
omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de
persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
• beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
• overdracht van je gegevens.
In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit
moeten kunnen vaststellen.

Zakelijke relaties:
Verwerken van gegevens doen wij:
✓ om een zakelijke relatie te onderhouden
✓ om u te informeren over beschikbare potentiële medewerkers
✓ om een inleenovereenkomst te sluiten en te onderhouden en goed uit te voeren
✓ om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
✓ op grond van gerechtvaardigd belang
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u;
✓ naam en contactgegevens;
✓ functie;
✓ gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt;
✓ gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
wij verzamelen uw gegevens om;
✓ de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
✓ met u te kunnen communiceren;
o een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om u informatie te kunnen
verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
✓ om te kunnen factureren;
✓ om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor onze
relatie , toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, of andere verplichtingen. Uitgangspunt is dat uw
persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens?
Marine Service Zuid West bv, Industrieweg 13a1 te 4538 AG in Terneuzen. Tel:0115-695567.
MSZW beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gedaan wordt en
op welke manier dit verwerkt en bewaard wordt.
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels voor het beschermen van uw gegevens zijn vastgelegd in de AVG.
De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, u vermoed verlies of ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

