Privacy statement
WZ hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die
in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van de privacy van
personen. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Daarbij
zorgen wij voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.
Verwerkingen
Sollicitatiegegevens
Eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor
sollicitatieprocedure. We zullen deze gegevens alleen met toestemming in portefeuille houden.
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Personeelsdossiers
Wij leggen een personeelsdossier aan ten behoeve van het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst.
Wij volgen hierin de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) welke de voorwaarden geeft voor het
aanleggen van personeelsdossiers. Per 25 mei 2018 zal deze wet vervangen worden door de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacy statement voldoet ook aan de inhoud van de
AVG.
Behandeling van persoonsgegevens
Als werkgever zorgen wij:
• voor de juistheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens;
• dat we niet meer gegevens vastleggen dan nodig, en de gegevens moeten ter zake doen;
• dat we de werknemers informeren over waarom wij hun gegevens verzamelen;
• dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn, zodat ze niet verloren raken of in verkeerde
handen terechtkomen;
• dat de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is;
• dat werknemers de mogelijkheid hebben om hun gegevens in te zien - dit geldt in principe
voor het gehele personeelsdossier - en eventueel te corrigeren.
Derden
Alleen wanneer een werknemer ons daartoe toestemming heeft gegeven zullen wij de
persoonsgegevens van de betreffende werknemer, indien dit noodzakelijk blijkt, aan derden, dat wil
zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen
vindt zonder voorafgaande toestemming geen doorgifte aan derden van persoonsgegevens plaats,
tenzij wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.
Wijzigingen
WZ behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Van fundamentele wijzingen
zullen wij onze werknemers door middel van een mededeling op de hoogte stellen.

