
 

 

Privacyverklaring 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nex2us BV (hierna: ‘de organisatie’) verwerkt van haar 
relaties, personeelsleden, leveranciers, onderaannemers of andere geïnteresseerden. 

Indien u in dienst komt van de organisatie, werkzaamheden verricht of om een andere reden persoonsgegevens aan de 
organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te 
verwerken.  

Wij adviseren u om het Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.  

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  
Nex2us BV 
Grauwe Poldervoetpad 3 
4876 AW Etten-Leur 
KvK nummer 65309707 
 
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@nex2us.nl 

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel 

2.1. Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

2.1.1. Doel a) Relaties en leveranciers: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres bedrijf, 
voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.  

2.1.2. Doel b) Personeelsgegevens: Naam, nationaliteit, adres, woonplaats, handtekening, e-mailadres, 
uurloongegevens, telefoonnummer, profielfoto, auto van de zaak + merk + kenteken, geboortedatum, 
burgerlijke staat, geboorteplaats, datum huwelijk/geregistreerd partnerschap, bankrekening nummer, 
sofinummer/BSN, geslacht m/v, kopie identiteitsbewijs, datum in dienst. Partnergegevens: naam en 
geboortedatum, Partner telefoonnummer (i.v.m. calamiteiten). Kind(eren): namen en geboortedatum.  

2.1.3. Doel c) Sollicitanten: Alle persoonsgegevens met curriculum vitae zoals aangeleverd voor de 
sollicitatieprocedure.  

2.2. De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

2.2.1. Doel a) Voor het opstellen van offertes, overeenkomsten en rapportages, zodat wij contact met u kunnen 
opnemen, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij 
onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, voor het afhandelen van uw betaling en om onze 
dienstverlening uit te kunnen voeren. 

2.2.2. Doel b) Voor alle HR werkzaamheden en salarisberekeningen. 

2.2.3. Doel c) Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, recruiters en de 
personen die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. Nex2us BV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en 
gedurende het sollicitatieproces.  

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

De organisatie verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij dat verplicht is door 
een wettelijk voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die de organisatie met u heeft gesloten 
of als u daarvoor toestemming hebt gegeven. 

4. Bewaartermijnen  

De organisatie verwerkt en bewaart persoonsgegevens conform wettelijke termijn, contractuele noodzakelijkheid of tot het 
beoogde doel is bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens 
vernietigen. Indien het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of in verband met 
voorschriften vanuit onze beroepsvereniging het verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen 
uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.  
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5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers  

5.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

5.2. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de 
persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en 
volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de 
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. 

5.3. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde 
bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de 
bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle 
verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en deze Privacyverklaring na te leven. Via onze Functionaris Gegevensbescherming kan 
een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers. 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  

6.1. Via de Functionaris Gegevensbescherming (info@nex2us.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens 
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling 
nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het 
verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

6.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u 
eveneens contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (info@nex2us.nl). De organisatie zal het 
bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens 
verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te 
bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.  

6.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken 
behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@nex2us.nl). Indien dit niet leidt 
tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.  

6.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@nex2us.nl.  

7. Verwerking binnen de EER 

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons 
andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website 
en/of social media pagina’s (zoals LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en 
opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van 
Google Analytics of LinkedIn. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de 
Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-
adres. 

8. Wijzigingen 

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de Privacyverklaring is 
logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is via een link te bereiken op onze website www.nex2us.nl.  

9. Tot slot 

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen 
hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. 

Etten-Leur, 24 mei 2018 
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