Privacy statement Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag
weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy
statements. Wanneer nodig passen we deze aan.
Wie zijn we?
Wij zijn Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250, 4101
BK. Zij is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is een samenwerkingsverband
(gemeenschappelijke regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten
Culemborg, Tiel en West Betuwe. Het betreft de diensten Facilitaire zaken, Inkoop, ICT, BAG,
Informatiemanagement, Informatiebeheer, Personeel & Organisatie, Algemeen Juridische
zaken, Interne controle en Inhuurdesk West-Betuwe.
Inhuurdesk West-Betuwe begeleidt en faciliteert de managers van de eerdergenoemde
partners bij het gehele proces rondom inzet van externe medewerkers.
Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van: onze leveranciers, ZZP’ers en van (potentiële) professionals.
Leveranciers
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij
zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over
(mogelijke) opdrachten voor inzet van externe medewerkers, (2) om een zakelijke relatie te
onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Grondslagen voor gegevensverzameling:
De informatie verwerken we;
§ om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen
goed uit te kunnen voeren;
§ om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
§ op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit
de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van
een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;

§

op grond van jouw toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
§ naam en contactgegevens;
§ functie;
§ gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of welke je vertegenwoordigt;
§ gegevens om een goede relatie met je te kunnen onderhouden.
Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens om;
§ de overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
§ met je te kunnen communiceren;
§ een goede zakelijke relatie met je te onderhouden, om;
o je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten;
§ om te kunnen factureren;
§ om de kredietwaardigheid van je organisatie te kunnen bepalen;
§ om je fiscale verplichtingen van je organisatie te kunnen beoordelen;
§ 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;
§ onze dienstverlening te verbeteren.

ZZP’ers
We verwerken persoonsgegevens van zelfstandigen zonder personeel waarmee wij zakendoen (1)
voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over (mogelijke) opdrachten,
(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te
onderhouden.
Grondslagen voor gegevensverzameling:
De informatie verwerken we;
§ om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen
goed uit te kunnen voeren;
§ om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
§ op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit
de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van
een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
§ op grond van jouw toestemming.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
§ naam en contactgegevens;
§ gegevens van jouw organisatie;
§ een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
§ geheimhoudings- en integriteitsverklaring

§

gegevens om een goede relatie met je te kunnen onderhouden.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens om;
§ de overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
§ met je te kunnen communiceren;
§ een goede zakelijke relatie met je te onderhouden, om;
o je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten;
§ om gewerkte uren te kunnen registreren
§ om te kunnen factureren;
§ om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
§ 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;
§ onze dienstverlening te verbeteren.
(Potentiële) professionals en uitzendkrachten
We verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder
matching van tijdelijke vraag en aanbod vanuit de verschillende partners.
Grondslagen voor gegevensverzameling:
De informatie verwerken we;
§ om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen
goed uit te kunnen voeren;
§ om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
§ op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit
de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond
van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
§ jouw naam;
§ jouw curriculum vitae;
§ een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
§ geheimhoudings- en integriteitsverklaring
§ gegevens om een goede relatie met je te kunnen onderhouden.
Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens om;
§ de overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
§ om gewerkte uren te kunnen registreren
§ om te kunnen factureren;
§ 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;
§ onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
§ je een account aanmaakt op de website;
§ je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze
dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan nodig is voor het doel
waarvoor ze verwerkt worden, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog
persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden
deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden
aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.
Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende
(categorieën) van ontvangers:
§ de samenwerkende partners, gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe;
§ individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referenties hebben of
geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons,
op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers,
opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
§ overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening
zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming
met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”
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.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, dan kun je een bericht sturen naar inhuurdesk@bvowb.nl. De recruiters zullen je
vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.
We streven naar een meer dan uitstekende dienstverlening. Heb je ondanks dat toch een klacht of
een suggestie voor verbetering? Laat het ons weten! Dit biedt ons kansen om de dienstverlening te
verbeteren. Je klacht en/of suggestie kun je mailen naar aanbestedingsklacht@bvowb.nl.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, dan kun je contact met ons opnemen met onze
functionaris gegevensbescherming Chris Bosman (fg@bvowb.nl).
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, laat het ons dan direct weten. Hiervoor kan
contact worden opgenomen met Chief Information Security Officer (CISO) Annemieke Splithof
(a.splithof@bvowb.nl).
Beveiliging
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te
beschermen. Wij doen dat conform de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
Wijzigingen
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen
veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele
Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Bedrijfsvoeringsorganisatie WestBetuwe (www.inhuurdesk.bvowb.nl). We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen.
Deze versie is opgesteld in april 2021.

