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Oświadczenie o prywatności W&F Detacheringen BV
Jest to Oświadczenie o prywatności W&F Detacheringen BV. Aby móc Ci służyć i wykonywać naszą pracę
jak najefektywniej i najskuteczniej, W&F Detacheringen BV przetwarza Twoje dane osobowe.
W&F Detacheringen BV przywiązuje dużą wagę do ostrożnej obsługi danych. Twoje dane osobowe są więc
przez nas przetwarzane i zabezpieczane z należytą dbałością. Możesz mieć pewność, że W&F
Detacheringen BV zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych i spełnia odpowiednie wymogi prawne.

Dlaczego W&F Detacheringen BV posiada oświadczenie o prywatności?
W niniejszym Oświadczeniu o prywatności wyjaśniamy, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. W
niniejszym Oświadczeniu o prywatności możesz dowiedzieć się, które dane osobowe przetwarzamy, w jakim
celu to robimy, kto może zobaczyć Twoje dane, jak są one przechowywane, komu je przekazujemy i jak
możesz na to wpłynąć. Twoje dobro jest naszym priorytetem!

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszystkie dane, które można przypisać osobie fizycznej, czyli Tobie. Dane osobowe
obejmują: Twoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje
dotyczące Twojej tożsamości. Otrzymaliśmy te dane w momencie wypełnienia przez Ciebie formularza,
wysłania listu lub e-maila lub kiedy zadzwoniłeś do nas. Gdy odwiedzasz stronę W&F Detacheringen BV
również w niektórych przypadkach przesyłasz nam dane osobowe. Mogą mieć one na przykład formę adresu
IP lub pliku cookie.
Gdy Twoje dane są udostępniane W&F Detacheringen BV przez Ciebie lub przez strony trzecie, przetwarzamy
je. Znaczenie terminu „przetwarzanie” jest szerokie i obejmuje: zbieranie, przechowywanie, konsultację,
usuwanie, wykorzystywanie i dostarczanie danych stronom trzecim. Usunięcie lub zniszczenie danych również
są uznawane za „przetwarzanie”.

Czego dotyczy to Oświadczenie o prywatności?
Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich Twoich danych osobowych, które W&F
Detacheringen BV przetwarza w celu świadczenia Ci usług w sposób w pełni lub częściowo zautomatyzowany.

Czyje dane osobowe przetwarza W&F Detacheringen BV?
Możemy przetwarzać dane osobowe wszystkich osób, z którymi nawiązaliśmy kontakt lub które odwiedziły tę
stronę. Zaliczają się do nich (potencjalni) pracownicy tymczasowi, pracownicy oddelegowanych list płac i
klienci W&F Detacheringen BV. Przetwarzamy również dane osobowe osób kontaktowych naszych
(potencjalnych) klientów, klientów biznesowych, dostawców czy partnerów biznesowych.
Ważne: Jeśli Ty, jako organizacja lub firma, dostarczasz nam dane osobowe swoich pracowników, musisz ich o
tym powiadomić zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Możesz przekazać niniejsze Oświadczenie o
prywatności swoim pracownikom, aby dokładnie wiedzieli, jak W&F Detacheringen BV obchodzi się z ich
danymi osobowymi.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?
Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (kontrolerem) jest W&F Detacheringen BV, z siedzibą
w Loo 14, 5571 KR Bergeijk, zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 71183795.

Kontrolerem jest osoba lub podmiot, który – formalnie i zgodnie z prawem – decyduje czy i które dane
osobowe są przetwarzane, w jakim celu oraz w jaki sposób.

Co W&F Detacheringen BV robi z Twoimi danymi osobowymi?
W&F Detacheringen BV może przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ma do tego
podstawę prawną. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:
 Twoja zgoda. Zgoda może zostać wycofana w dowolnej chwili;
 gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy;
 gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
 gdy przetwarzanie danych jest konieczne do zwalczania poważnych zagrożeń dla zdrowia;
 kiedy przetwarzanie danych konieczne ze względu na interesy W&F Detacheringen BV, przy czym Twoje
dobro nie przeważa.
W&F Detacheringen BV przetwarza Twoje dane osobowe w celu efektywnego i skutecznego
prowadzenia działalności, szczególnie w kontekście wykonywania następujących działań:
Zasadniczo gromadzimy i przetwarzamy dane wyłącznie w celu wykonywania naszych obowiązków
jako agencji pracy tymczasowej, takich jak pośrednictwo, zatrudnienie tymczasowe, oddelegowanie,
listy płac, rekrutacja i selekcja, rozwój osobisty i zatrudnienie, administracja wynagrodzeń i
zarządzanie personelem. Konkretniej, prosimy o udostępnienie nam danych osobowych w
następujących celach:














aby zawrzeć i utrzymywać relację pracownik/pracodawca lub stosunku pracy/zatrudnienia oraz
prowadzenia w tym celu administracji finansowej, kadrowej, godzinowej, absencji i/lub
wynagrodzenia.
aby zawrzeć i utrzymać relację skupioną na nabywaniu i wykonywaniu zadań oraz na prowadzeniu
administracji (finansowej) w tym celu.
aby ocenić Twoją przydatność do konkretnego stanowiska lub zadania, aby zanotować Twoją
dostępność i skontaktować się z jednym lub większą liczbą (potencjalnych) klientów i/lub relacji.
aby pośredniczyć w pracy, oferować doradztwo zawodowe i/lub inne (związane z pracą) usługi, w tym
szkolenia, aby oddelegować Cię do klientów, zlecić Ci pracę u klientów lub zlecić Ci zadania.
aby być w stanie zawierać umowy z Tobą, naszym klientem (klientami) i/lub partnerami, oraz być w
stanie je zrealizować.
aby poinformować Cię o naszych usługach i innych działaniach, aby lepiej spełniały Twoje
wymagania (na przykład wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Helloflex Gossip).
do celów zarządzania i generowania informacji zarządczych oraz raportów, przeprowadzania analiz
rynku, kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych), audytów i kontroli rachunków oraz promowania i
utrzymywania jakości naszej działalności i bezpieczeństwa operacyjnego.
aby być w stanie przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub
ubiegać się o dotacje i zniżki, na przykład na identyfikację lub opłacanie podatków i składek na
ubezpieczenie społeczne.
aby przestrzegać obowiązków reintegracji prawnej i przestrzegać rządowego obowiązku pomocy w
powrocie do pracy osobom, które oddaliły się od rynku pracy.
aby wysyłać Ci wiadomości osobiste i oferty specjalne dostosowane do Twoich zainteresowań, w
oparciu o udostępnione nam przez Ciebie informacje oraz informacje zebrane poprzez pliki cookie lub
podobne metody dotyczące korzystania z witryn W&F Detacheringen BV/mediów
społecznościowych/blogów.



aby ulepszać nasze produkty i usługi (w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej i
prywatnego portalu internetowego) lub rozwiązywać problemy (techniczne) podczas korzystania ze
strony internetowej lub naszych usług.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Jeśli będziemy chcieli
wykorzystać Twoje dane do innych (blisko powiązanych) celów, poinformujemy Cię zgodnie z prawem i
podejmiemy wymagane działania.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Podczas rejestracji:







imię, nazwisko i adres, adres e-mail i inne dane kontaktowe.
datę urodzenia, wiek, płeć.
curriculum vitae (CV), informacje na temat wykształcenia, staży i doświadczenia.
informacje o szkoleniach i wykształceniu i/lub egzaminach, które podjąłeś indywidualnie lub za naszym
pośrednictwem.
informacje o dostępności i urlopie.
inne informacje, które mogą być ważne w kontekście oceny przydatności zawodowej, na przykład
referencje i zdjęcia paszportu oraz wideo (prezentacja) – na zasadzie dobrowolności.

W chwili, gdy rozpoczynasz pracę/pracujesz/pracowałeś dla nas:



narodowość, numer ubezpieczenia społecznego (BSN), dowód tożsamości, zezwolenie na pracę (jeśli
dotyczy).
inne informacje dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia i nieobecności.

W jaki sposób W&F Detacheringen BV obsługuje dane osobowe?
Ostrożnie, bezpiecznie i poufnie. Tak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. W&F
Detacheringen BV przygotował oświadczenie dotyczące naszej polityki w tym zakresie.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
Holenderski Urząd Ochrony Danych (AP) zapewnia przestrzeganie tego prawa.
Jeśli uważasz, że postanowienia tego Oświadczenia o prywatności nie są lub są niewystarczająco przestrzegane
przez nas, masz prawo złożyć skargę do AP. Dane kontaktowe AP to:
Bezuidenhoutseweg
30 2594 AV Haga
0900-2001201

Bezpieczeństwo
Aby chronić Twoją prywatność oraz poufność Twoich danych, W&F Detacheringen BV podejmuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne. Wykorzystujemy środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać nadużywaniu i
nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych, takie jak wprowadzenie zarządzania dostępem, zapory
sieciowe i bezpieczne serwery oraz szyfrowanie pewnych rodzajów danych, takich jak informacje finansowe i
inne dane poufne.

Oprócz zabezpieczenia systemów, dbamy o to, aby nie wszyscy w W&F Detacheringen BV mieli dostęp do
wszystkich Twoich danych. Nasze systemy są skonfigurowane w taki sposób, aby pracownicy widzieli tylko
informacje, do których są upoważnieni.

Zgłaszanie incydentów
Jeśli okaże się, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona lub jeśli będziemy przypuszczać, że do
tego doszło, zgłosimy to do AP. Jeśli naruszenie Twoich danych osobowych może mieć negatywne lub
niekorzystne dla Ciebie konsekwencje, powiadomimy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe.

Poufność
Zakładamy, że Twoje dane zawsze są poufne z natury. Każdy pracownik W&F Detacheringen BV zobowiązany
jest zatem do zachowania poufności. Dotyczy to również stron trzecich zatrudnianych przez W&F
Detacheringen BV lub w inny sposób wyznaczonych do wykonywania pracy. Osoby zobowiązane do
wykonywania prac technicznych w naszych systemach są również zobowiązane do zachowania poufności.
Krótko mówiąc, każdy, kto ma dostęp do Twoich danych, ma obowiązek zachować poufność.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W&F Detacheringen BV nie przechowuje Twoich danych dłużej, niż jest to niezbędne lub dozwolone przez
prawo do celów, w których Twoje dane są przetwarzane. Czas przechowywania danych zależy od natury
danych oraz celu, w którym są przetwarzane. Okres przechowywania może więc różnić się w zależności od celu.

Ujawnianie danych osobom trzecim
Nie ujawniamy danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w kontekście realizacji umowy,
jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.
W&F Detacheringen BV może również mieć obowiązek przekazania danych osobowych na podstawie
przepisów ustawowych lub wykonawczych, na podstawie decyzji sądu, a także w przypadku oszustwa lub
nadużycia. W takim przypadku W&F Detacheringen BV będzie współpracować.

Przekazywanie Twoich danych do krajów spoza Unii Europejskiej
W&F Detacheringen BV nie przekaże Twoich danych żadnej firmie ani oddziałowi spoza Unii Europejskiej, chyba
że została zawarta umowa wzorcowa lub podpisałeś oświadczenie, w którym wyrażasz zgodę na transfer danych.

Osobisty kontakt z W&F Detacheringen BV
Większość kontaktów między Tobą a W&F Detacheringen BV odbywa się telefonicznie, poprzez formularze,
wiadomości e-mail lub media społecznościowe. Rejestrujemy dane osobowe, które udostępniasz, jeśli są
wymagane do naszych usług.

Różne sposoby kontaktu z nami
Klienci coraz częściej kontaktują się z W&F Detacheringen BV poprzez wiadomości e-mail, media
społecznościowe (Facebook, Twitter) oraz stronę www.wenfdetacheringen.nl. Wiadomości SMS i czat również
są wykorzystywane. Wiele informacji wymienianych jest poprzez listy i formularze. Kontakt może zostać
zainicjowany przez Ciebie lub przez W&F Detacheringen BV. Udostępniane przez Ciebie w ten sposób dane
osobowe mogą być przetwarzane przez W&F Detacheringen BV. Mogą być one wykorzystywane na przykład
po to, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, złożyć oferty lub poprawić jakość naszych usług.

Kontakt telefoniczny z W&F Detacheringen BV
Jeśli do nas zadzwonisz, możemy nagrać rozmowę telefoniczną. Robimy to, aby szkolić, uczyć i oceniać naszych
pracowników oraz optymalizować jakość naszych usług.

Wizyta na stronie internetowej W&F Detacheringen BV
Gdy odwiedzasz naszą stronę, rejestrujemy Twój adres IP, dane użytkownika i pliki cookie. Poniżej możesz
przeczytać w jakim celu wykorzystujemy te informacje.

Co robimy z Twoim adresem IP?
Każdy, kto korzysta z Internetu, ma przypisany adres IP. Nawet jeśli przeglądasz Internet w telefonie. Nie można
korzystać z Internetu bez adresu IP. W&F Detacheringen BV przechowuje adresy IP, aby chronić Cię przed
oszustwami internetowymi.

Co robimy z Twoimi danymi użytkownika?
Ogólne dane użytkowników są trzymane na stronach W&F Detacheringen BV, są to na przykład najczęściej
odwiedzane strony. Dzięki tym informacjom możemy optymalizować układ naszej strony. Informacje te mogą
też być wykorzystywane w celu dostarczania bardziej szczegółowych informacji przez stronę. To pozwala nam
ulepszać nasze usługi. Rejestrujemy także kliknięcia użytkowników strony na stronie W&F Detacheringen BV.
Dane te są przechowywane i przetwarzane jedynie wewnętrznie. Wykorzystywane są one do analizy
statystycznej zachowania osób odwiedzających stronę, zwalczania oszustw i pozwalają nam na składanie
spersonalizowanych ofert.

Co robimy z plikami cookie?
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookie. Plik cookie to mały plik, który wysyłany jest wraz ze stronami i który
przechowywany jest przez Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera, tabletu, telefonu lub
innego urządzenia.
Za Twoją zgodą umieszczamy na Twoim urządzeniu „śledzące pliki cookie”. Wykorzystujemy je do śledzenia
odwiedzanych przez Ciebie stron, aby stworzyć profil Twojego zachowania w Internecie. Profil ten nie jest
powiązany z Twoim nazwiskiem, adresem, adresem e-mail, itd., jest on wykorzystywany jedynie w celu
dopasowania powiadomień o wolnych posadach do Twojego profilu, aby upewnić się, że są dla Ciebie
odpowiednie.
Za pośrednictwem naszej strony internetowej na urządzeniu użytkownika umieszczany jest plik cookie
amerykańskiej firmy Google w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać
raporty o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników. Google może również przekazywać te
informacje stronom trzecim, jeśli Google jest do tego prawnie zobowiązany lub jeśli osoby trzecie
przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Informacje zbierane przez Google są w
miarę możliwości anonimowe. Podkreślamy, że Twój adres IP nie jest udostępniany. Informacje są
przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Gdy W&F Detacheringen BV przetwarza Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami
przysługują Ci pewne prawa. Prawa te zostaną wyjaśnione poniżej.

Poinformujemy Cię, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane
Aby przetwarzać Twoje dane, W&F Detacheringen BV przekazuje Ci informacje dotyczące naszej tożsamości,
celów i sposobów przetwarzania danych, obowiązujących przepisów, Twoich praw oraz wpływu na nie.
Dostarczenie tych informacji może zostać pominięte, jeśli wiesz już, że Twoje dane są przetwarzane lub jeśli
komunikacja z Tobą jest niemożliwa lub wymagałaby nieproporcjonalnie dużego wysiłku z naszej strony.

Dostęp do Twoich danych
Czy jesteś zarejestrowany w W&F Detacheringen BV i chciałbyś zobaczyć, jakie dane osobowe są nam
znane? Możesz skorzystać ze swojego „prawa dostępu”. Prosimy o konkretne określenie, jakie dane
osobowe chcesz otrzymać. Jeśli stworzyłeś konto na www.wenfdetacheringen.helloflex.com, możesz
zobaczyć i zmienić swoje dane po zalogowaniu.

Prawo do sprostowania
Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Masz również
prawo do skorygowania danych, jeśli dane nie są istotne dla celu, dla którego je przetwarzamy lub jeśli Twoje
dane zostały przez nas przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych.
Poinformujemy stronę/strony trzecie, które otrzymały od nas Twoje dane o wszelkich zmianach, chyba że jest
to niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku z naszej strony.

Prawo do usunięcia danych
Masz również prawo do usunięcia pewnych danych. Jeżeli na przykład Twoje dane nie są już potrzebne dla celu,
w którym je otrzymaliśmy, sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu lub gdy Twoje dane zostały przez nas przetworzone
bezprawnie. Jednakże nie zawsze możemy usunąć wszystkie wymagane dane, ponieważ jesteśmy/możemy być
zobowiązani do zatrzymania pewnych danych od Ciebie. Obejmuje to numer ubezpieczenia społecznego (BSN)
lub kopię dowodu tożsamości, jeśli pracujesz lub pracowałeś dla nas.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz także prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Prawo do ograniczenia oznacza, że
(tymczasowo) nie możemy przetwarzać lub zmieniać Twoich danych osobowych. Dzieje się tak w przypadku,
gdy podważysz dokładność danych, uznasz, że dane osobowe nie są już potrzebne do celów lub jeśli uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych przez W&F Detacheringen BV jest niezgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez W&F Detacheringen BV, jeśli
Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celach innych, niż niezbędne do wykonania umowy lub
wypełnienia obowiązku prawnego. Na przykład gdy nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane do
tworzenia spersonalizowanych ofert.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli samodzielnie dostarczyłeś nam dane osobowe, w pewnych przypadkach masz prawo do przeniesienia
danych. Oznacza to, że na Twoje żądanie udostępnimy Ci Twoje dane w sposób uporządkowany, aktualny i
czytelny dla maszyny.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z
poniższych danych kontaktowych lub wysyłając do nas list z imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem
telefonu. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu jednego miesiąca.
Poprosimy Cię o identyfikację za pomocą ważnego dowodu tożsamości. Dzięki temu będziemy mogli
sprawdzić, czy udostępniamy dane osobowe odpowiedniej osobie.
Jeśli wnioski dotyczące dostarczania informacji będą wpływać do nas w nadmiernej ilości, mogą one zostać
przez nas odrzucone. Za nadmierną ilość wniosków uznawane są na przykład wnioski, które kierujesz do nas w
sprawie informacji częściej niż przeciętnie i częściej niż jest to konieczne.

O niniejszym oświadczeniu prywatności:
W&F Detacheringen BV może zmienić niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Ostatnia zmiana miała
miejsce w dniu 11-16-2018. Najnowszą wersję zawsze możesz znaleźć na www.wenfdetacheringen.nl.
Czy masz pytania lub komentarze dotyczące naszego Oświadczenia o prywatności? Skontaktuj się z
nami:
W&F Detacheringen BV
Loo 14, 5571 KR Bergeijk
email: administratie@wenfdetacheringen.nl

