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Bij den Bouw hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens 

van onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons 

dagelijks werk. Als cliënt of medewerker van den Bouw gaan we uw persoonsgegevens 

verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, 

aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners of voor medewerkers aan het salarisbureau en, 

na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.  

 

Wat en waarom? 

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke diensten te verlenen of zo 

prettig mogelijk te laten werken, dat is ook iets waar wij voor staan! Het betreft uw 

persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u 

te kunnen identificeren. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken 

dan we nodig hebben om u van dienst te zijn. We bewaren uw gegevens volgens de wettelijke 

bewaartermijnen.  

 

Rechten van betrokken 

• Recht op inzage van persoonsgegevens: indien een betrokkene hierom vraagt, biedt den 

Bouw inzage in de persoonsgegevens die zijn vastgelegd. 

• Recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens: een betrokkene kan om 

correctie of verwijdering van persoonsgegevens vragen als deze feitelijk onjuist zijn, 

onvolledig zijn of niet ter zake doen. 

• Recht op dataportabiliteit: (digitale) persoonsgegevens die den Bouw verwerkt kunnen op 

diens verzoek verstrekt worden aan een betrokkene.  

Schriftelijke toestemming betrokkenen  

Aan betrokkenen wordt altijd expliciet en schriftelijk toestemming gevraagd voor het 

verwerken van persoonsgegevens. Het moet daarbij voor betrokkenen net zo eenvoudig zijn 

om hun toestemming in te trekken als om die te geven. 

 

Overeenkomst gegevensverwerkers 

Met organisaties die persoonsgegevens verwerken namens den Bouw zijn overeenkomsten 

afgesloten.  

 

Controle gegevensverwerking 

De functionaris voor de gegevensverwerking (FG) houdt toezicht op de toepassing en 

naleving van de AVG volgens het informatiebeleid van den Bouw.  

 

Procedure datalekken 

Geconstateerde datalekken worden gedocumenteerd in een register dat controleerbaar is door 

de Autoriteit Persoonsgegevens.  

mailto:info@denbouw.net

