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PRIVACYVERKLARING 
 
Ingangsdatum: [25 mei 2018] 
 
Saricon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Van wie verwerken we persoonsgegevens 
We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of 
indirect contact met u hebben gehad. Zoals: 

- Werknemers Saricon; 
- Klanten/ leveranciers/ onderaannemers en hun vertegenwoordigers; 
- Iedereen die interesse toont in Saricon of onze diensten; 
- Iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee heb-

ben, willen krijgen of hebben gehad (bijv. medewerkers, bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisa-
ties); 

- Toekomstige klanten/ leveranciers/ onderaannemers. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Saricon verwerkt uw persoonsgegevens doordat 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: 

- Contactgegevens (naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres en contactgegevens voor noodgevallen); 
- Identificatie- en verificatie-informatie (paspoort, ID- kaart, rijbewijs, foto's en andere identiteitsbewijzen); 
- Burgerservicenummer; 
- Informatie om artikelen te voltooien zoals, maar niet beperkt tot, communicatie, contracten, inkooporders, betalingen 

en vorderingen;  
- Informatie die vereist is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving; 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. 

 
Verschillende categorieën van personen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende verzameling van persoonsgegevens, inclusief 
maar niet beperkt tot: 

 

Werknemers:  

- Achtergrondinformatie (geboortedatum en plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, en indien relevant werkvergunnings-

status);  

- Financiële rekeninggegevens;  

- Gezondheidsinformatie; 

- Biometrische gegevens (vingerafdrukken); 

- Vakbondslidmaatschap; 

- Werkgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, werkervaring, aanbevelingsbrieven of referenties, opleiding en trai-

ning, vaardigheden, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, aanwezigheid, werkverzuim, recht op vakantie 

en verlofaanvragen, compensatiegeschiedenis, letsel op de werkplek en ziekmelding, klachten en disciplinaire kwes-

ties). 
 

Klanten: 

- Bedrijfscontactgegevens (bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres); 

- Contactgegevens van vertegenwoordigers (naam, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres); 

- Financiële rekeninggegevens; 

- Klanttevredenheidsgegevens. 
 
 

Leveranciers en onderaannemers: 

- Bedrijfscontactgegevens (bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres); 
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- Contactgegevens van vertegenwoordigers (naam, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres); 

- Informatie over professionele kwalificaties; 

- Financiële rekeninggegevens; 

- Factuurgegevens; 

- Referentie-informatie (bijv. aanbevelingsbrieven/ referenties); 

- Leveranciers- en onderaannemersbeoordelingen. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
In sommige gevallen verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- Gegevens die op uw identiteitsbewijs staan; 
- Gezondheidsgegevens; 
- Burgerservicenummer (BSN); 
- Biometrische gegevens. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Saricon verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen: 

- Om betrokkenen te identificeren en verifiëren en voor toegangscontrole; 
- Om te communiceren en om relatie te beheren; 
- Om examens aan te vragen; 
- Om te beoordelen en te selecteren; 
- Voor het afhandelen van betalingen; 
- Om nalevingsverplichtingen na te komen en veiligheid te beheren. 

 
Saricon verwerkt persoonsgegevens als: 

- Wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals bijv. gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte);  
- Het noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren;  
- De verwerking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te 

behartigen; 
- De betrokkene toestemming heeft gegeven.  

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Saricon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen heb-
ben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar 
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saricon) tussen zit.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Saricon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in 
de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met de Saricon. Soms hanteren we kortere bewaar-
termijnen en soms langere. 
 
We kunnen gegevens in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoor-
beeld als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Saricon 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 op-

dracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens. Saricon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Saricon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 



 
 

 
 

AVG  Pagina 3 van 3 
 

 
 

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksge-
mak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren. 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. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw even-
tuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgege-
vens door Saricon 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 privacy@saricon.nl. 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. Saricon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te die-
nen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsge-
gevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Saricon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer via privacy@saricon.nl 
 
Wijzigingen in deze privacy verklaring 
Saricon kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. Zo blijft 
u op de hoogte van wijzigingen.  
 
Onze contactgegevens: 
Website:   www.saricon.nl  

Bedrijfsadres:   Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht, Nederland 
Postadres:  Postbus 92, 3360 AB Sliedrecht, Nederland  
Telefoonnummer:  +31 (0) 184 - 42 25 38 
E-mail algemeen:  info@saricon.nl 
E-mail Privacy Officer: privacy@saricon.nl 
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