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WBdR respecteert privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. We beschermen je gegevens zo 
goed als we kunnen. Wij geven/verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. 
 
Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk voor administratie m.b.t. indiensttreding, pensioen, verzekeringen en 
salaris.  
 
Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij die gebruiken. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen 
koppelen. Lees deze Privacyverklaring aandachtig, zodat je weet hoe WB de Ruimte de door jou verstrekte 
persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “WBdR” verwijzen 
allemaal naar WB de Ruimte. 

 
De soorten persoonsgegevens die we verzamelen 
Gegevens die je ons verstrekt 
We verzamelen gegevens die je ons verstrekt bij het in dienst treden, zoals je naam, adres, geboortedatum, 
geboorteplaats, BSN, bankrekeningnummer, telefoonnummer en privé-mailadres. Deze gegevens zijn absoluut 
noodzakelijk om bij WBdR in dienst te treden en om jou te voorzien van de aangeboden verzekeringen / pensioen en 
voor de loonadministratie. 
 

Gegevens van partners / gezin 
Bij indiensttreding wordt er gevraagd een formulier in te vullen voor de aanvraag van een pensioenregeling. Daarbij 
vragen we (waar van toepassing) om de naam, geboortedatum, BSN en geslacht van je partner en (waar van toepassing) 
de naam, geboortedatum, BSN en geslacht van je kind(eren). 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een naam en telefoonnummer achter laat voor op onze ICE lijst. Deze relatie 
zullen wij dan bellen in geval van nood. Deze ICE lijst staat in de General Map en is in te zien door alle medewerkers. 
 

Hoe we persoonsgegevens gebruiken 
WBdR gebruikt de gegevens om je te voorzien van de juiste arbeidsvoorwaarden. We gebruiken de gegevens ook om 
met je te communiceren, bijvoorbeeld te bellen en mailen. 
 
WBdR gebruikt de gegevens, of enkele gegevens, voor de volgende producten: 
→ Arbeidscontract 
→ Salarisadministratie 
→ Pensioenregeling  
→ Verzekeringen 
→ WBdR CV, als bijlage bij offerte / aanbieding potentiële opdracht 
→ Totstandkoming opdrachtbrief van opdrachtgever nieuwe klus 
 
Arbeidscontract 
We gebruiken jouw gegevens voor het compleet maken van het arbeidscontract. (naam, adres, geboortedatum en 
geboorteplaats) Dit contract printen wij twee keer (1 voor jou en 1 voor onze administratie). Onze getekende versie, 
doen wij in onze personeelsmap – die in een kast staat op kantoor en welke op slot zit. Daarnaast scannen wij de 
getekende versie. Bij indiensttreding vragen wij je om een kopie van je paspoort / ID en een scan van jouw bankpas (van 
het bankrekeningnummer waar jouw loon op gestort moet worden). Deze documenten, samen met het gescande 
contract, plaatsen wij in een afgeschermd dossier op onze server. De mensen die deze map kunnen openen: de directie 
en de officemanager. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je willen 
sluiten. 
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Exception beheert onze server en kan dus ook bij alle mappen. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst 
afgesloten. 
 

Salarisadministratie 
We sturen het getekende contract, samen met de scan van jouw paspoort/ID en bankpas naar het bedrijf die onze 
salarisadministratie doet: Posthumus & de Winter. Dit hebben zij nodig voor de loonadministratie en om zo de 
maandelijkse loonstroken op te stellen. 
 
Ook met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 
Maandelijks worden de loonstroken vanuit het salarisprogramma van Posthumus & de Winter naar de officemanager 
gestuurd. Dit bestand kan enkel geopend worden met een wachtwoord, welke bekend is bij de officemanager en de 
directie. Eenmaal ontvangen zorgt de officemanager er voor dat de loonstroken op de beschermde WBdR server komen 
te staan en daarbij ook in jouw persoonlijke map. Exception heeft het zo ingesteld dat alleen jij en de officemanager 
toegang hebben tot die map. De officemanager kan enkel documenten plaatsen in jouw persoonlijke map. 
 

Pensioenregeling 
Bij indiensttreding melden wij jou aan, via Bakker & Luyt Caminada (tussenbureau), voor een pensioenregeling bij 
Zwitserleven. De gegevens die wij van jou doorgeven: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN, 
bankrekeningnummer, telefoonnummer en privé-mailadres. 
 
Met Bakker & Luyt Caminada is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 

Verzekeringen 
Bij indiensttreding melden wij jou aan, ook via Bakker & Luyt Caminada, voor een BeVaZa verzekering (Beperking 
Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters) en een WGA verzekering (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten) bij de Amersfoortse en een WIA gat verzekering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bij 
de Goudse. De gegevens die wij van jou doorgeven: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN, 
bankrekeningnummer, telefoonnummer en privé-mailadres.  
 

WBdR CV, als bijlage bij offerte / aanbieding potentiele opdracht 
Zodra er voor jouw inzet een aanbieding wordt gedaan of we mogen een offerte indienen, sturen wij als bijlage van de 
motivatiebrief een WBdR CV mee. Deze is door jou zelf opgesteld en is voorzien van jouw profielfoto, naam, 
geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. 
 
Deze CV wordt opgeslagen in de General Map, en alleen alle medewerkers van WBdR kunnen hier bij.  
 

Totstandkoming opdrachtbrief van opdrachtgever nieuwe klus 
Bij het winnen van een aanbieding of het gunnen van een opdracht wordt er vaak een opdrachtbrief gemaakt door de 
opdrachtgever. Voor het opstellen van deze opdrachtbrief kan de opdrachtgever om jouw gegevens vragen. WBdR 
verstrekt deze gegevens na akkoord van jou. 
 

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen 
Beveiliging 
WBdR neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel 
beveiligingssysteem ondoordringbaar. 
 
Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen 
voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over 
jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt in een map op de server met beperkte toegang 
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en in een gecontroleerde omgeving. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleverancier (Exception) 
passende beveiligingsmaatregelen biedt.  
 
Een medewerker van WBdR heeft alleen toegang tot de WBdR-omgeving met behulp van een individuele 
gebruikersnaam, wachtwoord en de ESET Authentication app. Alle medewerkers kunnen bij de General Map op de 
server. Om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en 
niet aan derden verstrekken. Waarschuw Exception onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Zorg er 
ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. 
 
Daarnaast is het verstandig om een encryptor in te stellen op je laptop: FileVault (Apple) of BitLocker (Windows). Zo 
zijn de gegevens voor niemand toegankelijk, behalve voor jou. 
 

Opslag 
Persoonsgegevens die door WBdR zijn verzameld, worden opgeslagen in de extra beveiligde digitale map op de server of 
geprint in een personeelsmap, welke in een kast ligt die op slot zit. 
 

Bewaren 
WbdR bewaart je persoonsgegevens zolang je in dienst bent. Bij uitdiensttreding bewaren wij zeven jaar enkel de 
documenten die van belang zijn juistheid en volledigheid aan te tonen bij een eventuele controle van de 
Belastingdienst. Deze gegevens staan in diezelfde extra beveiligde map op de server, waar alleen de directie en de 
officemanager bij kunnen 
 

Jouw rechten en keuzes 
Je rechten 
Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de 
lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen: 
 

• je kunt ons vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die wij over je hebben; 
• je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de 

persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren; 
• in bepaalde gevallen kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens 

gebruiken; en 
• in bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een externe 

partij te sturen. 
 
Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen 
tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang 
verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens. 
 
Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons 
onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door een mail te sturen 
naar administratie@wbderuimte.nl. 
 

Contact met ons opnemen 
Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan 
administratie@wbderuimte.nl. 
 
Tenzij anders vermeld, is WBdR verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen waarop 
deze Privacyverklaring van toepassing is.  
Ons adres is: Burgemeester Reigerstraat 72, 3581 KW, Utrecht. KvK-nummer: 3022 0414. 
 

mailto:administratie@wbderuimte.nl
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Wijziging van onze Privacyverklaring 
WBdR kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van medewerkers en veranderingen in 
producten weer te geven. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter 'Laatst bijgewerkt' 
bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Privacyverklaring of in de manier waarop 
WBdR je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te 
plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze 
verklaring opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe WBdR je informatie gebruikt en beschermt. 
 
 
 

     >>  << 
 
 
 

Meer info 
Waarom heeft WbdR een Privacyverklaring? 
24 mei 2018 is de nieuwe Privacywet in gegaan. Met deze Privacyverklaring voldoen we aan de hoge eisen die worden 
gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR), een wet die is aangenomen in de Europese Unie.  
 
Wat is de GDPR? 
De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. De 
GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en 
gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.  
 
 
 
 
 


