PRIVACYVERKLARING H&G SECURITY B.V.

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten met
H&G Security B.V.

Contactgegevens
KvK nummer 27296068
Slotenmakerstraat 5
2672 GC Naaldwijk
+31 174-244400
www.hg-security.nl

Grondslag verwerking persoonsgegevens
H&G Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Op basis van de AVG-wet kunnen wij een
beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:
-

Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten)
Noodzaak voor het uitvoeren van de overeenkomst
Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerken
overeenkomst/personeelsadministratie).

Persoonsgegevens die wij verwerken
H&G Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Toegangscodes
Overige persoonsgegevens die u in correspondentie of telefonisch aan ons verstrekt
t.b.v. het optimaal uitvoeren van onze diensten of gegevens die u invult op het
formulier op onze website t.b.v. een sollicitatie.

Doeleinden van verwerking
H&G Security verwerkt uw persoonsgegevens voor:
-

De uitvoering van overeenkomsten en diensten
Relatiebeheer
Administratieve handelingen
Personeelsadministratie
Sollicitatieprocedure
Mailing vakantie aanbiedingen

H&G Security verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen
nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst en op het door u eventueel in
te vullen klantgegevensformulier. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te
kunnen uitvoeren voor alarmopvolging.

Verstrekken van persoonsgegevens
H&G Security B.V. verwerkt uw gegevens in een database, plannings- en
boekhoudprogramma. Deze systemen gebruikt H&G Security B.V. alleen voor de verwerking
en uitvoering van onze diensten. Deze systemen zijn goed beveiligd volgens de Europese
normen. Het verstrekken van persoonsgegevens is een contractuele verplichting voor het
correct uitvoeren van de door ons te leveren diensten.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (zoals
bijvoorbeeld de meldkamer) voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen
leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de “derden” waar H&G Security
gebruik maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige
verwerkingsovereenkomsten gemaakt.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking/uitvoering van onze
overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Bij
een sollicitatie zullen wij de persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de
sollicitatieprocedure. Wanneer er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens
verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
H&G Security B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van H&G Security B.V.) tussen zit.

Cookies
H&G Security B.V. gebruikt geen cookies of andere technieken.

Gegevensbeveiliging
H&G Security B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming
van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot onze gegevens.

Meldplicht datalekken
H&G Security B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan haar systeembeheerder,
die haar gegevens volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is
een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens
geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk
risicio er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag H&G Security B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook
kunt u H&G Security B.V. verzoeken deze gegevens de wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met info@hg-security.nl. Na
ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de
gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken teven de verwerking van uw gegevens of u
kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. H&G Security B.V. zal uw
bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de uitvoeren van de diensten niet in
gevaar brengt.

Wijzigingen
H&G Security B.V. behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan deze privacyverklaring aan
te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is op 28 mei 2018 in werking getreden.

