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Privacyverklaring
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
Het privacyreglement heeft tot doel:
● Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die bij id Plein
B.V. zijn opgeslagen;
● Te voorkomen dat personeelsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor
zij bestemd zijn;
● Eenieders recht op privacy te respecteren en te beschermen.

Contactgegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door:
id Plein netwerk BV
Vasteland 78 te Rotterdam,
085-0495160,
info@idplein.nl
id Plein verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via
de website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het
kader van onze dienstverlening.
Persoonsgegevens id Plein verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Voor- en achternaam,adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum, geslacht;
● Gegevens noodzakelijk ten behoeve van het traject, zoals opleiding, werkervaring,
arbeidsongeschiktheid gegevens, beroepswens, in te zetten re-integratiediensten, voortgang
van het traject;
● Salarisgegevens(waar bewijs van dienstverband noodzakelijk is).
Doeleinden id Plein voert in opdracht van diverse opdrachtgevers werkzaamheden uit op het gebied
van advies, onderzoek, projectontwikkeling en re-integratie. Voor een juiste en correcte uitvoering is
het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens vast te leggen.
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Grondslagen Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, omdat id Plein hier gerechtvaardigde
belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden
gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van id Plein persoonsgegevens aan id
Plein verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat id Plein deze gegevens verwerkt.
Verstrekking aan derden In het kader van het verbeteren van haar dienstverlening laat id Plein een
klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. id Plein maakt hierbij gebruik van Panteia. In het kader
daarvan wisselt id Plein persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en adres) uit met Panteia.
Panteia heeft een verwerkersovereenkomst met id Plein en mogen uw persoonsgegevens slechts
verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij verwerken gegevens in opdracht van Blik op Werk
(kwaliteitskeurmerk).
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden
verwerkt, (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese
Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Uw
gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van
Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy
Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren Wij bewaren gegevens maximaal 5 jaar na beëindiging van de
overeenkomst, ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer
bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling:
● Fiscale bewaarplicht: 7 jaar na beëindigen overeenkomst (financiële administratie)
Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd
tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft id Plein passende
beveiligingsmaatregelen genomen.
● Gegevens zijn opgeslagen in computerbestanden die slechts op te halen zijn door het
volgen van een procedure waarin codes ingevoerd moeten worden;
● Het kantoorpand is tegen inbraak beveiligd;
● De directeur wijst binnen de organisatie werkzame personen aan die in het kader van de hen
opgedragen werkzaamheden rechtstreeks toegang moeten hebben tot de registratie of
onderdelen daarvan. De aanwijzing geschiedt op functieniveau;
● Deze personen hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit voor het beheer,
respectievelijk de bewerking, van de registratie noodzakelijk is;

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
T 085 0495 160
info@idplein.nl
www.idplein.nl
IBAN NL04 INGB 0651820936
BTW NL822539986B01
KVK 50099523

●

Binnen de organisatie kunnen gegevens uit de persoonsregistratie alleen worden verstrekt
aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan en
begeleiding van de geregistreerde, voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

Uw rechten U heeft het recht om id Plein een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te
passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u id Plein verzoeken om
overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze
privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
id Plein, officemanagement@idPlein.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door id Plein, laat dit dan
vooral aan ons weten, via officemanagement@idPlein.nl
Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2020.
id Plein kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de
hoogte blijft van wijzigingen.

