Privacyverklaring
Over Brisker Group
Brisker Group is een full-service HR-dienstverlener. Brisker is de overkoepelende naam voor de groep
van merken Pay for People, Holland Payroll, Smart Services, Tentoo en Nextpayroll. Brisker maakt
ondernemen, leven en werken makkelijker. Als specialist in flexibele arbeid ondersteunt Brisker
organisaties met payroll-oplossingen en backofficedienstverlening op maat met in eigen beheer
ontwikkelde software. Brisker is al jaren de onbetwiste marktleider op de Nederlandse payroll- en
backofficemarkt. Wij zijn een specialist in het uitvoeren van het werkgeverschap van eigen
medewerkers, freelancers en uitzendkrachten.
Brisker Group hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonsgegevens worden
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Brisker Group houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens
aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, stelt.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerkt Brisker Group?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu. Het zijn alle
gegevens die van invloed kunnen zijn op de manier waarop individuen in het maatschappelijke verkeer
worden beoordeeld of behandeld. Voor de uitvoering van de diensten zoals hierboven genoemd,
verwerkt Brisker Group persoonsgegevens. Afhankelijk van welke dienst het betreft, kunnen de
volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
-

NAW gegevens

-

e-mailadres

-

telefoonnummer

-

geboortedatum

-

geslacht

-

nationaliteit

-

burgerservicenummer

-

identiteitsbewijs

-

werkvergunning

-

curriculum vitae

-

genoten opleiding, stages en werkervaring

-

verzuimregistratie

-

salaris en andere loon en werkgevers gerelateerde informatie

Hoe beschermt Brisker Group uw persoonsgegevens?
Brisker Group neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens
tegen te gaan. Het betreft de volgende maatregelen:
-
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De gebouwen van Brisker Group zijn niet toegankelijk voor onbevoegden;
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-

Binnen Brisker Group gelden afspraken over welke medewerkers welke persoonsgegevens
mogen gebruiken en voor welk doel;

-

De medewerkers van Brisker Group hebben een geheimhoudingsplicht;

-

Brisker Group maakt gebruik van een gegevensbeschermingsbeleid;

-

Brisker Group maakt gebruik van virusdetectie, firewalls en intruder detectie;

-

Op de portals en andere registrerende delen van de websites van Brisker Group wordt gebruik
gemaakt van beveiligde verbindingen (zogeheten Secure Sockets Layer of SSL);

-

Persoonsgegevens zijn alleen binnen Nederland opgeslagen;

-

De systemen van Brisker Group worden jaarlijks op beveiliging getest;

-

De toegang tot de portals van Brisker Group is beveiligd met wachtwoorden die aan specifieke
eisen moet voldoen.

Met welk doel verwerkt Brisker Group uw persoonsgegevens?
Het doel van de gegevensverwerking hangt af van de vraag onder welke dienst de gegevensverwerking
plaatsvindt. Wat de volgende doelen kan betreffen:
-

Het kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij als werkgever jegens werknemers hebben;

-

Het voeren van salarisadministratie;

-

Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;

-

Kwaliteitsdoeleinden;

-

Trainings- en opleidingsdoeleinden;

-

Het aanvragen van subsidies, premiekortingen, tewerkstellingsvergunningen etc.;

-

Het naleven van wet- en regelgeving;

-

Het nakomen van de overeenkomsten die met opdrachtgevers en intermediairs worden
gesloten;

-

Het bestrijden van fraude;

-

Re-integratiedoeleinden;

-

U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u
interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;

-

Het delen van informatie over de dienstverlening van Brisker Group en overige activiteiten en
deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;

-

Managementdoeleinden;

-

Pre-employmentscreening.

Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Brisker Group verwerkt u persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is. Uw
persoonsgegevens

worden

alleen

verwerkt

voor

doeleinden

waarvoor

Brisker

Group

uw

persoonsgegevens heeft verkregen. Brisker Group verwerkt uw persoonsgegevens:
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-

Als u expliciet toestemming hebt gegeven;

-

Als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;

-

Als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
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-

Als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van Brisker Group.

Met wie deelt Brisker Group uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens die Brisker Group verwerkt zijn in beginsel slechts toegankelijk voor de
medewerkers en dochtermaatschappijen van Brisker Group, voor zover zij die persoonsgegevens nodig
hebben voor en bij de uitoefening van hun functie. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden
gedeeld met opdrachtgevers, leveranciers die namens Brisker Group diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Brisker Group kan persoonsgegevens
uitwisselen met onder andere:
-

Atradius

-

Belastingdienst

-

Het UWV

-

Het IND

-

Hollandzorg

-

Schilderspensioen

-

Stipp

Een verzoek tot inzage van het volledige overzicht kunt u sturen naar privacy@briskergroup.nl. Indien
Brisker Group uw persoonsgegevens deelt met een derde die geen verwerkingsverantwoordelijke is,
sluit Brisker Group een verwerkersovereenkomst met deze partij.
Het delen van uw persoonsgegevens geschiedt alleen op basis van wettelijke grondslagen conform de
AVG:
-

Met expliciete toestemming van uzelf als betrokken persoon;

-

Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;

-

Als het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

-

Als het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brisker Group.

Hoe lang bewaart Brisker Group uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn.

Wat doet Brisker Group bij een datalek?
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens
bij Brisker Group zonder dat dit de bedoeling is. Een voorbeeld van een datalek is een inbraak in de
portals en/of websites van Brisker Group door een hacker. Brisker Group heeft maatregelen getroffen
om datalekken te voorkomen. Indien er toch een datalek optreedt, neemt Brisker Group direct de
volgende maatregelen:

Brisker Group stelt een onderzoek in naar:
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-

Wat er precies is gebeurd.

-

Welke persoonsgegevens mogelijk gelekt zijn.

-

De oorzaak naar het datalek.

-

De periode waarin het datalek heeft plaatsgevonden.

Brisker Group meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
Brisker Group meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de
inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen. Brisker Group meldt een dergelijke inbreuk zonder onredelijke vertraging en
uiterlijk 72 uur nadat Brisker Group kennis heeft genomen van de inbreuk.

Brisker Group meldt een datalek aan de betrokkenen;
Brisker Group meldt een datalek aan de betrokkenen indien de inbreuk in verband met
persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de
betrokkenen. De betrokkenen zijn degenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Brisker Group laat
deze mededeling aan betrokkenen achterwege indien:
-

Brisker Group passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft
genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in
verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens
onbegrijpelijk maken voor onbevoegden. Een voorbeeld hiervan is versleuteling;

-

Brisker Group achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico
voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

-

De mededeling onevenredige inspanningen voor Brisker Group zou vergen. In dit geval plaatst
Brisker Group een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen
even doeltreffend worden geïnformeerd.

Hebt u aanwijzingen of de indruk dat uw persoongegevens in de servers van Brisker Group niet goed
beveiligd zijn? Of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op
met Brisker Group door te e-mailen naar privacy@briskergroup.nl
Alle datalekken, ook de datalekken waarvan het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, worden
geregistreerd in het register Datalekken van Brisker Group.

Uw rechten:
Op grond van de AVG hebt u de volgende rechten:
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-

Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om uw persoonsgegevens over te dragen;

-

Het recht op vergetelheid. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden;

-

Recht op inzage in de persoonsgegevens die Brisker Group van u verwerkt;

-

Recht op rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens die Brisker Group van u verwerkt;

-

Het recht op beperking van de persoonsgegevens die Brisker Group van u verwerkt;
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-

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het
recht op een menselijke blik bij besluiten;

-

Het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die Brisker Group van u verwerkt;

-

Het recht om de eerder aan Brisker Group verleende toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken.

Laat het Brisker Group weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Wenst u een van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u hiertoe een verzoek sturen
naar privacy@briskergroup.nl
Verzoeken worden binnen een termijn van 4 weken in behandeling genomen. Brisker Group verwijst u
erop dat niet aan ieder verzoek voldaan kan worden. Indien Brisker Group wettelijk verplicht is
informatie te bewaren zal Brisker Group dit doen.

Hebt u een vraag of een klacht?
Hebt u een vraag of een klacht met betrekking tot de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens
door Brisker Group? Een dergelijke vraag of klacht kunt u sturen naar privacy@briskergroup.nl
Tevens hebt u het recht om een privacyklacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens. De
Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke Nederlandse toezichthouder op de naleving van de
Europese

en

nationale

regels

voor

de

bescherming

van

persoonsgegevens

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacyverklaring
Brisker Group behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Op de website van
Brisker Group en de websites van de dochtermaatschappijen van Brisker Group vindt u altijd de laatste
versie. De laatste versie is van 17 mei 2019.
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