Privacyverklaring Werkbedrijf De Binnenbaan B.V.
Dit is de privacyverklaring van Werkbedrijf De Binnenbaan B.V. (verder De Binnenbaan). Om
je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren,
verwerkt De Binnenbaan jouw persoonsgegevens.
De Binnenbaan vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens belangrijk. De
persoonsgegevens worden door ons dan ook met de grootste zorg en zorgvuldig gebruikt en
beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij De Binnenbaan veilig zijn en dat wij ons
houden aan de wet.
Waarom heeft De Binnenbaan een privacyverklaring?
We hebben in deze privacyverklaring op een rijtje gezet hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Je kunt lezen welke persoonsgegevens wij van je gebruiken en met welk
doel. Ook lees je hoelang wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij deze gegevens doorgeven
en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Jouw belang staat voorop!
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets kunnen zeggen over wie jij bent. Zo kun je
denken aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort
gegevens ontvangen wij als je bijvoorbeeld een formulier invult of een e-mail naar ons stuurt.
Ook bij het bezoeken van de website verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens,
bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.
Op het moment dat je jouw persoonsgegevens met De Binnenbaan deelt, verwerken wij deze.
Dit geldt ook als een andere organisatie, bijvoorbeeld de gemeente of het bedrijf waar je
werkzaam bent, deze gegevens aan De Binnenbaan verstrekt. Verwerken houdt onder andere
in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van
gegevens.
Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Binnenbaan
verwerkt vanwege haar dienstverlening.
Van wie verwerkt De Binnenbaan persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website bezoeken, kunnen we
persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer medewerkers, kandidaten,
uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollkrachten van De Binnenbaan. Ook verwerken we
persoonsgegevens van contactpersonen van onze opdrachtgevers en zakelijke klanten.
Welke persoonsgegevens verwerkt De Binnenbaan?
Kandidaten
De Binnenbaan voert voor gemeenten diverse werkzaamheden uit voor de begeleiding van
kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ben je een kandidaat van De Binnenbaan,
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dan verwerkt De Binnenbaan diverse soorten gegevens, waaronder jouw persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn om je als kandidaat te begeleiden. Dit is noodzakelijk, omdat de
gemeenten De Binnenbaan de opdracht hebben gegeven die gemeentelijke taken uit te
voeren. Denk hierbij aan de trajecten voor arbeidsinschakeling, re-integratie en participatie.
De gegevens die De Binnenbaan voor de duur van de trajecten verwerkt, zijn onder meer:
• NAW-gegevens;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummers;
• E-mailadressen;
• Uitkeringsgegevens;
• Opleidingen, diploma’s en certificaten;
• Arbeidsvermogen;
• Arbeidsverleden;
• Competenties.
Sollicitanten
Via de website of per e-mail kun je solliciteren voor een functie of een stage bij De Binnenbaan.
Wanneer je dit doet, verwerkt De Binnenbaan diverse soorten gegevens, waaronder
persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om te beoordelen of je als sollicitant geschikt bent voor
de functie. De gegevens worden verzameld op basis van toestemming en worden vier weken
bewaard, tenzij je als sollicitant toestemming geeft om de persoonsgegevens langer te
bewaren. De gegevens die verwerkt worden wanneer je solliciteert zijn onder andere:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummers;
• E-mailadressen;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Opleidingen, diploma’s en certificaten;
• Arbeidsverleden.
Bezoekers van de website
Wanneer je de website van De Binnenbaan bezoekt, worden er persoonsgegevens verwerkt
zodat De Binnenbaan haar diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van de website
kan verlenen en om de website zo goed mogelijk te gebruiken. Dit zijn:
• Bij een (eerste) bezoek: cookies (waarvoor wij verwijzen naar ons cookie statement);
• Bij invullen van formulieren of het anderszins achterlaten van berichten: de door u
ingevulde contactgegevens (zoals naam, e-mailadres), en de eventueel door u
achtergelaten berichten, inclusief door u achtergelaten persoonsgegevens in dat
bericht.
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Doorgifte aan derde organisaties en landen
De persoonsgegevens worden door De Binnenbaan niet doorgegeven aan landen buiten de
Europese Unie. Persoonsgegevens worden ook niet aan derde organisaties verstrekt zonder
toestemming. Behalve bepaalde gegevens van kandidaten wanneer dit nodig is voor de taken
die De Binnenbaan uitvoert voor de gemeentes. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
• Het UWV;
• De gemeente;
• De werkgever;
• De belastingdienst;
• De Arbodienst.
Beveiliging
De Binnenbaan stelt strenge eisen aan de beveiliging van computers en andere systemen die
persoonsgegevens verwerken. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan alle moderne
standaarden. Onze medewerkers moeten op de eerste dag een geheimhoudingsverklaring
ondertekenen en we zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Ook kunnen niet alle
medewerkers bij alle gegevens. Alleen als het noodzakelijk is dat de medewerker toegang
heeft tot deze gegevens voor het uitvoeren van zijn of haar functie, krijgt een medewerker hier
toestemming voor. Zo houden wij we onze beveiliging altijd zo veel mogelijk up-to-date.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens is Werkbedrijf De
Binnenbaan B.V., gevestigd aan de Edelgasstraat 250 te Zoetermeer. De verantwoordelijke
is degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel
dat gebeurt en op welke wijze. Vragen over privacy kun je ons toesturen
via privacy@debinnenbaan.nl.
Wanneer wij jouw gegevens hebben gekregen op basis van “Toestemming” willen we je erop
wijzen dat je jouw toestemming hiervoor ook altijd kunt intrekken. Neem hiervoor contact op
met privacy@debinnenbaan.nl.
Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om je
persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen.
Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kan je ons vragen om de verwerking van
persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer je het niet
eens bent met de verwerking. Ten slotte is het in sommige gevallen mogelijk om het recht van
dataportabiliteit in te roepen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele
besluitvorming, zoals profiling.
Je kunt jouw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@debinnenbaan.nl.
Hierbij zullen wij je ter controle van je identiteit enkele vragen stellen. Daarna kun je binnen
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een maand een reactie op het verzoek tegemoet zien. Deze termijn kan bij complexe of
uitgebreide verzoeken nog wel met twee maanden worden verlengd.
De Binnenbaan heeft een onafhankelijk toezichthouder aangesteld die controleert of De
Binnenbaan zich aan de wet houdt bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze
Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan ook worden benaderd als je vragen hebt over
hoe De Binnenbaan met jouw persoonsgegevens omgaat. De contactgegevens van de FG
van De Binnenbaan zijn:
Functionaris voor Gegevensbescherming De Binnenbaan
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer
Telefoonnummer: 079 - 363 34 00
E-mail: privacy@debinnenbaan.nl
Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie
hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging privacy verklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en
de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming
vragen voor de nieuwe doeleinden.
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