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Privacyverklaring 
 
 
Algemeen 
Van der Meij Groen Infra Veiligheid en Van der Meij Signing & Engraving, beide gevestigd aan Concordiastraat 18 1951 AS 
Velsen Noord, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Website:https://www.jvandermeij.nl 
Bezoekadres: Concordiastraat 18, 1951 AS Velsen Noord 
Postadres: Postbus 40, 1949 ZG Wijk aan Zee  
Telefoon: 0251220319 
P.A. de Ruijter is de functionaris gegevensbescherming van Van der Meij Groen Infra Veiligheid en Van der Meij Signing & 
Engraving. Hij is te bereiken via p.deruijter@jvandermeij.nl of via het algemene emailadres info@jvandermeij.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een persoon horen. Hieronder vallen onder meer gegevens 
als naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, salarisgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Wij 
verwerken deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook volgen we van de Wbp 
afgeleide regels en gedragscodes die van toepassing zijn op onze activiteiten. 
Van der Meij Groen Infra Veiligheid en Van der Meij Signing & Engraving verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 
 
Medewerkers: 
- Naam en adresgegevens 
- Geslacht 
- Nationaliteit 
- Geboortedatum 
- Burgerlijke staat 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Kopie ID-bewijs 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Dipoma’s en certificaten 
- Functie, salaris, pensioen 
 
Relaties: 
- Naam en adresgegevens 
- Uittreksel KVK 
- G-rekeningovereenkomst 
- Verklaring betalingsgedrag 
- Loonheffingen- en omzetbelastingennummer 
- Mandagenregisters 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
 
Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:  
Gezondheidsgegevens: zoals de datum van ziekmelding werknemer, datum van herstelmelding, vermoedelijke duur van het 
verzuim, of sprake is van één van de vangnetbepalingen uit de Ziektewet, of de werknemer valt onder de Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen, of een zieke werknemer betrokken is geweest bij een verkeersongeval;  
Medische Gegevens: gegevens over de gezondheid van de werknemer die vallen onder het medisch beroepsgeheim en die nodig 
zijn voor de beoordeling van zijn arbeids(on)geschiktheid door de zorgaanbieder, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van 
de werknemer, zoals de aard en oorzaak van de ziekte en de voortgang van de behandeling, alsmede gegevens die nodig zijn 
voor het kunnen verlenen van preventieve zorg aan de werknemer; 
Burgerservicenummer (BSN) 
 
Grondslag 
Van der Meij Groen Infra Veiligheid en Van der Meij Signing & Engraving verwerken bovengenoemde persoonsgegevens om te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals fiscale regelgeving en voor de uitvoering van een overeenkomst zoals een 
arbeidsovereenkomst. Voor deze punten geld een informatieplicht. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of 
verwijderen. Wij geven alleen inzage in persoonsgegevens, wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de 
persoon die het verzoek bij ons heeft ingediend. Bij de behandeling van een verzoek kunnen wij daarom ter controle om 
aanvullende gegevens vragen. Voor een verzoek tot inzage of correctie kunt u ons een brief sturen ter attentie van de afdeling 
administratie, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie. 
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Ook kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand contactpersoon of ons algemene e-mail adres. Voeg bij uw verzoek altijd een 
kopie van uw identiteitsbewijs bij, op deze kopie mag u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij 
raden u aan om op de kopie aan te geven waarvoor de kopie bestemd is. U ontvangt binnen 4 weken een reactie van ons. 
 
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Van der Meij Groen Infra Veiligheid en Van der Meij Signing & Engraving gebruiken alleen functionele cookies. De cookies die wij 
gebruiken zijn o.a. noodzakelijk voor de technische werking van ons contactformulier. Ze zorgen ervoor dat wij uw 
informatieaanvraag kunnen ontvangen en verwerken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van uw browser verwijderen. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen zijn de 
door ons verwerkte persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hierbij kunt u denken aan 
maatregelen om onze IT-systemen en webapplicaties veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Ook beveiliging van ruimtes 
en gebouwen, een informatiebeveiligingsbeleid, continuïteitsplan en activiteiten op het gebied training en bewustwording 
behoren tot deze maatregelen. Wanneer wij bij de verwerking andere partijen inschakelen, dan spreken we met deze partijen af 
dat ze minimaal gelijkwaardige maatregelen treffen. 
 
Vragen of klachten 
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? 
Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail naar bovenstaand contactpersoon of ons algemene e-mail adres te 
sturen. Ook kunt u ons een brief sturen ter attentie van onze afdeling administratie 
 
Aanpassing privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of wanneer we 
dat op basis van de wet of de rechtspraak nodig vinden. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw 
te bekijken wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten en applicaties. De tekst is voor het laatst 
aangepast op 22 mei 2018. 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wij bewaren uw gegevens 
daarom zo lang als dit volgens de wet is toegestaan. De duur van deze bewaartermijn verschilt per product dat via ons is 
afgesloten. 
 
Uitwisselen van persoonsgegevens 
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de wet is toegestaan en/of noodzakelijk is, of in 
het geval van fraude. 
Uitwisseling met zakelijke partners: 
Wij kunnen de gegevens die nodig zijn voor de overeengekomen dienstverlening uitwisselen met uw adviseur. 
Daarnaast schakelen wij andere partijen in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de via ons afgesloten 
producten en dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld een salarisverwerker, verzekeringsmaatschappij of arbodienst. 
In sommige gevallen verstrekken wij persoonsgegevens aan opdrachtgevers in het kader van de wettelijke verplichting (WKA)  
Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Wij blijven 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 
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