PRIVACYVERKLARING M.B.T. DE INZET VAN EXTERNE MEDEWERKERS
VAN EQUANS NEDERLAND N.V. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN
(handelend onder de naam EQUANS)
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de inzet
van externen door EQUANS Nederland N.V. en haar dochterondernemingen, hierna te noemen ‘EQUANS’.
EQUANS verwerkt Persoonsgegevens van Betrokkenen als onderdeel van haar reguliere bedrijfsvoering. Het
doel van deze Privacyverklaring is om uit te leggen op welke wijze EQUANS en haar in Nederland gevestigde
dochterondernemingen Persoonsgegevens gebruiken van externe medewerkers zoals inleenkrachten,
zzp’ers, en medewerkers van onderaannemers, en welke maatregelen EQUANS heeft genomen om de privacy
van hen te waarborgen.

WELKE GEGEVENS VERWERKT EQUANS?
EQUANS kan de volgende persoonsgegevens verwerken van externe medewerkers zoals inleenkrachten,
zzp’ers, en medewerkers van onderaannemers:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contact gegevens
Geboortedatum en - plaats;
Nationaliteit;
Geslacht;
het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur;
BSN;
A1 verklaring als werkgever gevestigd is buiten Nederland;
Verblijfsvergunning als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
Kopie paspoort als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
Kwalificaties, certificeringen, arbeidsverleden, diploma’s en evaluaties;
Contactpersoon en telefoonnummer in geval van nood (optioneel);
Bedrijfsgegevens welke herleidbaar zijn tot een individu;
Camera toezicht op kantoren en terreinen van EQUANS.

WAAROM VERWERKT EQUANS PERSOONSGEGEVENS?
EQUANS verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De uitvoering van de (inleen- of aannemings)overeenkomst of overeenkomst van opdracht;
Het inplannen van werkzaamheden;
Inkoop, personeelscoördinatie, planning en projectmanagement;
Het beheren en administreren van informatie met betrekking tot onderhoud, storingen en reparaties aan
installaties of technische infrastructuur in het kader van de dienstverlening;
Het ondersteunen van technische informatie met behulp van foto’s;
Het uitvoeren van facturatieprocessen;
Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en
het bepalen van de (algemene) strategie;
Ter waarborging van de veiligheid.
Om u toegang te kunnen verstrekken tot gebouwen en terreinen van EQUANS of haar opdrachtgever(s);
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa), Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de
Wet aanpak Schijnconstructies (WAS), de Wet arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in
de EU (WagwEU) en Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) en te voorkomen dat
EQUANS op grond van het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen aansprakelijk kan worden
gesteld;
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WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben de volgende grondslagen:
▪
▪
▪

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EQUANS;

AAN WIE VERSTREKT EQUANS UW GEGEVENS?
In het kader van de opdrachtrelatie zal EQUANS persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is
voor:
▪
▪
▪

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (dit kan gaan om Belastingdienst en Inspectie SZW adviseurs
en opdrachtgevers);
De uitvoering van de overeenkomst tussen EQUANS en leveranciers in het kader van de aanneming van
werk, een overeenkomst van opdracht, het ter beschikking stellen of bemiddelen van personeel;
Het uitvoeren van toegangscontrole en/of aanwezigheids- en/of urenregistratie.

Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin
de onderlinge afspraken worden vastgelegd om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. EQUANS blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

GEEFT EQUANS GEGEVENS VAN MEDEWERKERS DOOR AAN LANDEN BUITEN DE EU?
De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie zonder de bijbehorende
wettelijke voorwaarden in acht te nemen.
HOE LANG BEWAART EQUANS MIJN GEGEVENS?
De hiervoor genoemde persoonsgegevens bewaart EQUANS niet langer dan noodzakelijk voor het
doeleinde. Persoonsgegevens die worden geregistreerd in het kader van fiscale wetgeving worden bewaard
tot 7 jaar volgend op het jaar waarin de inzet van de externe is geëindigd. Als uitgangspunt hanteert
EQUANS dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor
ze zijn verkregen.
UW RECHTEN
Op grond van de AVG heeft betrokkene diverse privacyrechten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

het recht op inzage en kopie;
het recht op rectificatie;
het recht op verwijdering van gegevens;
het recht op beperking van de verwerking;
het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via het e-mailadres
privacy.nl@equans.com of door een schriftelijk verzoek te sturen aan EQUANS Nederland N.V., t.a.v. Data
Protection Officer (DPO), Postbus 210, 3980 CE te Bunnik. Afhankelijk van uw verzoek, kunnen wij u vragen
om identificatie.
Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat EQUANS niet in alle gevallen gehoor
hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. In het geval van een
weigering zal EQUANS altijd de reden noemen.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie is beschikbaar op

https://equans.nl/over-ons/voorwaarden/
VRAGEN
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van EQUANS via e-mail:
Privacy.nl@equans.com. Daarnaast kunt u terecht bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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