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 Privacy verklaring Mutsaars Project Afbouw BV Inhuurpersoneel  

 
Mutsaars Project Afbouw B.V. respecteert de privacy van haar inhuurpersoneel. 

Inhuurpersoneel kan zijn een Z.Z.P’ers (zelfstandige zonder personeel) maar ook een externe 

medewerker die elders een arbeidscontract heeft, maar bij Mutsaars Project Afbouw B.V. 

ingezet wordt bij een opdrachtgever. Mutsaars Project Afbouw B.V. verwerkt de gegevens van 

de inhuurkracht zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op 

het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe 

wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.  

Contactgegevens: 

Mutsaars Project Afbouw B.V. 

Kempenlandstraat 15 

5262 GK Vught 

073-6561637 

info@mutsaarsbv.nl 

 

J.W. Mutsaars is de Functionaris Gegevensbescherming van Mutsaars Project Afbouw B.V. Hij 

is te bereiken via info@mutsaarsbv.nl 

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

 

Mutsaars Project Afbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens (inhuurkracht) ten behoeve van 

de volgende doeleinden:  

 

 Opstellen en uitvoeren van de overeenkomst met of ten behoeve van inhuurkracht;  

 Opstellen en uitvoeren van de overeenkomst met de opdrachtgever 

(detacheringsopdracht);  

 Verzekeringsclaims;  

 Controles (audits, VOG en accountantscontroles);  

 Naleving wet ( bijvoorbeeld de Belastingdienst).  

 

Welke persoonsgegevens worden er van u verwerkt?  

 

De persoonsgegevens die Mutsaars Project Afbouw B.V. van en over u kan verwerken ten 

behoeve van bovenstaande doeleinden zijn:  

 
 Naam en achternaam  

 Adresgegevens  

 Mailadres  

 Telefoonnummer  

 Nationaliteit  

 Geboortedatum- en plaats  

 Opdrachtomschrijving  

 Uurtarief  

 Facturen  

 VOG  

 Kopie identiteitsbewijs  

 Kopie rijbewijs  

 BSN  
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 Urenregistratie  

 Het afhandelen van uw betaling  

 

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?  

 

De persoonsgegevens van en over de inhuurkracht worden op de volgende manieren 

verkregen:  

 
 Door het verstrekken van de inhuurkracht (ZZP’er) zelf;  

 Door het verstrekken van de werkgever van de inhuurkracht;  

 Via de externe opdrachtgever, betrokken bij de aansturing inhuurkracht;  

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?  

 

Mutsaars Project Afbouw B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking 

van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens 

langer te bewaren.  

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?  

 

Mutsaars Project Afbouw B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De medewerkers van Mutsaars 

Project Afbouw B.V. zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend 

toegang tot uw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie. Met 

derden die persoonsgegevens verwerken in de opdracht van Mutsaars Project Afbouw B.V. 

wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit om te zorgen voor een toereikend niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens op grond van wet- en 

regelgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mutsaarsbv.nl. 

 

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 eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mutsaars 

Project Afbouw B.V. 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 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@mutsaarsbv.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. Mutsaars 

Project Afbouw B.V. wil 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  
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