
 

 

Verwerking persoonsgegevens personeel 

 

Cabooter Facility B.V. verwerkt persoonsgegevens van u als werknemer in het kader 

van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.  

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten 

Cabooter Facility B.V. behalve in één van de volgende omstandigheden: 

 

Ter uitvoering van de verplichting uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. 

 

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat zij de gegevens voor ons 

kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons 

privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. 

Onder onze partners verstaan wij onder meer onze arbodienst en 

salarisadministrateur.  

 

Om juridische redenen delen wij persoonsgegevens als we van mening zijn dat 

openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van 

overheidsinstanties.  

 

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens 

verstrekken.  

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij er een 

wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.  

 

Uw rechten 

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, 

gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht 

van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe. Ook leggen wij uit hoe u deze 

rechten kunt uitoefenen.  



 

 

Recht van inzage 

Op uw verzoek heeft u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Verbetering of aanvulling 

Als u inzage in de verwerking van de persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons 

verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren 

onze reactie. Gaan wij tot verbetering over dan ontvangt u van ons een aanvullende 

verklaring.  

 

Gegevenswissing  

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens door onze systemen te wissen in één of 

meer van de volgende gevallen:  

- de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze 

hebben verwerkt;  

- wij moeten uw persoonsgegevens op grond van de wettelijke verplichting wissen. 

 

Beperking van verwerking  

Als u aan een onjuiste of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, 

kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling 

hebben. U mag ons ook om beperking van verwerking van uw gegevens vragen als u van 

mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig 

hebben. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog 

maar verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een 

gerechtelijke procedure).  

 

Bezwaar 

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens die op 

u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw 

bezwaar staken, tenzij wij dringende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die 

zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.  

 

 

 

 



 

 

Uitoefenen recht 

Wilt u één of meer van hiervoor opgesomde rechten gebruik maken dan kunt u contact 

opnemen met Cabooter Facility B.V., [emailadres]. Wij zullen zo spoedig mogelijk op 

uw verzoek beslissen.  

 

Klachten 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan wijzen wij u op de 

klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om 

kennis te nemen van uw klacht.  


