Postadres
Lichtenbergerlaan 4
7431 AK DIEPENVEEN

Wij vinden privacy belangrijk.
SNIPPE Safety & Health, gevestigd aan Lichtenbergerlaan 4, 7431 AK Diepenveen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geeft uitleg hoe hiermee omgegaan wordt.

www
www.snippe-safety.nl
Telefoon
06-42175533

Persoonsgegevens die wij verwerken

De meeste werkzaamheden door SNIPPE Safety & Health worden uitgevoerd voor
bedrijven. Om goed te kunnen adviseren over de werkomstandigheden worden
daarbij vaak bedrijfsgegevens verwerkt. Waar het individuele werkomstandigheden
betreft worden soms ook persoonsgegevens verwerkt. Ook bij bijvoorbeeld
ongevallenonderzoek is dat het geval. Persoons- en bedrijfsgegevens die wij
verwerken:
Persoonsgegevens
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie,
telefonisch, of in interviews

E-mail
rob@snippe-safety.nl

Kamer van koophandel
70260532
IBAN
NL97KNAB 0256 8757 90
TNV SNIPPE Safety and Health

Bedrijfsgegevens
- Bedrijfsnaam
- Contactgegevens bedrijf
- Bankrekeningnummer
- Namen en contactgegevens van functionarissen
- Gegevens over werkprocessen,
arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen
- Gegevens in relatie tot incidenten en ongevallen
- Gegevens over de aanwezige arbeidsrisico’s en
hoe daarmee omgegaan wordt
- Fotomateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij individuele onderzoeken naar arbeidsomstandigheden of ongevallen kan het voorkomen dat er bijzondere
of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden.
- Gezondheid
- Biometrische gegevens
- Burgerservicenummer

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

SNIPPE Safety Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen geven van een goed advies met betrekking tot de arbeidsomstandigheden
- Uitvoeren van ongevallen- en risicoanalyses
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Gegevens die wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SNIPPE Safety & Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden, tenzij anders overeengekomen,
geanonimiseerd verwerkt in rapportages aan bijvoorbeeld de werkgever. Wel archiveren wij onze rapporten,
verslagen en aantekeningen voor een periode van ten minste vijf jaar, om bij eventuele discussie uitleg te
kunnen geven over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.
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Delen van persoonsgegevens met derden

SNIPPE Safety Health verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere deskundigen, artsen of arbodiensten, indien daarmee
wordt samengewerkt bij de uitvoering van de opdracht.

Delen van bedrijfsinformatie
Informatie over uitgevoerde werkzaamheden, bedrijfsprocessen, recepturen, werkwijzen en anderszins,
alsmede informatie over personen, verkregen tijdens de uitvoering van een opdracht wordt niet met derden
gedeeld, tenzij uitdrukkelijk goedkeuring is verkregen. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden voor
dienstverlening door SNIPPE Safety & Health.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SNIPPE Safety Health gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door SNIPPE Safety & Health en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou
waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar rob@snippe-safety.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
jouw verzoek.
SNIPPE Safety & Health wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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 wij persoonsgegevens beveiligen

SNIPPE Safety & Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. SNIPPE Safety & Health werkt vrijwel volledig digitaal, in een met wachtwoord beveiligde
computeromgeving. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op.
Rob Snippe
SNIPPE Safety & Health

Privacyverklaring

2/2

