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Privacyverklaring Sensor Bedrijfsdiensten B.V. 

 
Dit is het Privacy Statement van Sensor Bedrijfsdiensten B.V. en geldt voor alle onderdelen van Sensor 

Bedrijfsdiensten B.V en Sensor Holding B.V.. 
 

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt 
Sensor Bedrijfsdiensten B.V. uw persoonsgegevens. Sensor Bedrijfsdiensten B.V. acht een zorgvuldige 

omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook 

zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Sensor Bedrijfsdiensten B.V. 
veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

 
Waarom heeft Sensor Bedrijfsdiensten B.V. een Privacy Statement? 

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke 

doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens 
doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. 

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres 
en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, 

een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Sensor Bedrijfsdiensten B.V. bezoekt, 
verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een 

cookie. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Sensor 
Bedrijfsdiensten B.V. worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim 

en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van 

gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’. 
 

Via onze diensten en website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens van groot belang.  

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere 
dat:  

• wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 
deze privacyverklaring;  

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor legitieme doeleinden;  

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in 
gevallen waarin uw toestemming is vereist;  

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 
eisen van medewerkers en partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;  

• wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de 
klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.  

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk 
doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.  

 

Welke persoonsgegevens heeft Sensor Bedrijfsdiensten B.V.?  
Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip 

persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.  
Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden:  
Als u sollicitant, medewerker, uitzendkracht bent van ons bent: 

• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens; 

• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning. 

• geboortegegevens, leeftijd, geslacht; 

• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring; 

• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; 
• rijbewijs, indien nodig voor functie; 

• een verklaring omtrent het Gedrag (VOG) relevant voor de functie; 
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• gegevens over beschikbaarheid en verlof; 

• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw 
geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) – op 

vrijwillige basis; 

• de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik 
van de websites/social media/blogs van Sensor Bedrijfsdiensten B.V.; 

• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris-, pensioen- en 

verzuimregistratie. 

 
Als u  contactpersonen bent van onze (potentiële) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of 
business partners, of zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrieven: 

• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. 

• de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik 
van de websites/social media/blogs van Sensor Bedrijfsdiensten B.V. 

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende 

doeleinden: 

• om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een 
financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren; 

• om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden 

en hiervoor een financiële administratie te voeren; 

• om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid 

vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) 
opdrachtgevers; 

• om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te 

kunnen voeren en na te kunnen komen; 

• om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te 

kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten; 

• Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het 
uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en 

het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid; 

• om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van 

ons besloten werknemersportaal; 

• om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en 
premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale 

premies; 

• om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de 
overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 

• om onze producten en dienstverlening te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van 

de website of onze diensten op te lossen; 

• Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw 

gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet 
hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen. 

 

Waarom heeft Sensor Bedrijfsdiensten B.V. persoonsgegevens nodig?  
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in deze privacyverklaring of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming 

hebben verkregen.  
 

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. 
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.  

 

Van wie verwerkt Sensor Bedrijfsdiensten B.V. persoonsgegevens? 
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we 

persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) werknemers, uitzendkrachten, en klanten 
van Sensor Bedrijfsdiensten B.V.. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze 

(potentiële) opdrachtgevers, leveranciers of business partners. 
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Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan 
bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit 

Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Sensor Bedrijfsdiensten B.V. 
omgaat met hun persoonsgegevens. 

 
Formulieren  

De website bevat een contactformulier die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over 
verschillende onderwerpen.  

De gegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de 

volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.  
 

Sollicitatieprocedure  
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure 

rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.  
Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 6 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd 

indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te 
bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn 

één jaar zijn.  

 
Kan ik mijn toestemming intrekken?  

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te 
trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.  

 
Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?  

Wij maken alleen - indien noodzakelijk - gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en 
activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende 

maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de 

beoogde doelen worden gebruikt.  
Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen 

met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:  

• materiaal en middelen leveranciers;  

• hosting partijen; 

• software leveranciers. 

 
Zorgt Sensor Bedrijfsdiensten B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?  

Sensor Bedrijfsdiensten B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.  

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:  

• Sensor Bedrijfsdiensten B.V. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);  

• personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;  

• toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;  

• personeel wordt getraind rondom privacy;  

• strikt wachtwoordbeleid.  

 

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.  
 

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent.  

 
Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Sensor Bedrijfsdiensten 

B.V. terecht kom?  

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier 

met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te 
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.  
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Wat zijn mijn privacy rechten? U heeft de volgende privacy rechten:  
• het recht om uw persoonsgegevens in te zien;  

• het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;  

• het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen;  

• het recht om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit);  

• het recht op beperking van de verwerking;  

• het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;  

• het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:  

 
Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.  

 
Kan ik een klacht indienen?  

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in 
gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste 

verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

Hoe kan ik Sensor Bedrijfsdiensten B.V. bereiken?  
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde 

contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.  
Sensor Bedrijfsdiensten B.V.  

info@sensorbedrijfsdiensten.nl 

Noordeinde 118a 
3341 LW Hendrik ido Ambacht  

mailto:info@sensorbedrijfsdiensten.nl

