
 

Privacy statement  
Inleiding  

Praktijk Uitzendburo Bouw (hierna: “PUB”) verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, werknemers, 

sollicitanten en prospects. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In 

dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. 

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor 

kunt u contact opnemen via 058-2157037, info@pubbouw.nl 

Wie zijn wij?  

Wij zijn Praktijk Uitzendburo Bouw, Archimedesweg 8, 8912 AK Leeuwarden www.pubbouw.nl, 

info@pubbouw.nl, 058-2157037. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook als we samen met 

andere partijen persoonsgegevens verwerken.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

PUB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 

verstrekt. PUB verwerkt (onder andere) de volgende persoonsgegevens:  

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, legitimatiebewijs, burgerservicenummer (bsn), 

telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsgegevens en werkervaring. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?  

PUB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Uitvoering overeenkomsten (uitzendovereenkomst, inleenovereenkomst) 

- PUB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig 

hebben voor onze belastingaangifte.  

Rechten van betrokkenen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door PUB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pubbouw.nl. Gegevens 

waar een wettelijke verplichting op rust kan PUB niet verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 

inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in 

deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 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 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

PUB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 

gegevens worden verzameld.  
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Grondslagen van de verwerkingen  

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, 

sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd 

belang van PUB: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het 

gerechtvaardigd belang maken dan kunt u contact met ons opnemen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

PUB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PUB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Verwijzingen en hyperlinks 

Zijn er links op de website van PUB naar andere websites van organisaties of tools van andere organisaties te 

vinden dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. 

Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. 


