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DLL Benelux
Member
Privacyverklaring
Beschrijving
Deze Privacyverklaring bevat de
standaarden hoe DLL
Persoonsgegevens verzamelt en
verwerkt met betrekking tot het
personeel van DLL Benelux.
Alle vragen over deze Privacyverklaring
kunt u stellen aan de Data Protection
Officer via: privacyoffice@dllgroup.com
of aan de Compliance Officer via:
ComplianceBenelux@dllgroup.com.

25 mei 2018

Dit is een vertaling van de Privacy Notice van
De Lage Landen International B.V.
Deze Privacyverklaring is zo aangepast dat ook
de juiste gegevens voor de Belgische member
zijn genoemd.
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1. Introductie
DLL verwerkt de Persoonsgegevens van haar personeel in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving over
privacy en dit wordt toegelicht in deze Privacyverklaring. DLL wil u
hierbij transparant informeren over de meest belangrijke
standaarden hoe DLL de Persoonsgegvens verwerkt.
Dit zijn de belangrijkste gegevens van DLL, afhankelijk of u in
Nederland of België werkt:

Werkt u in beide landen? Dan kunt u op uw arbeidscontract zien
welke DLL entiteit uw werkgever is en welke gegevens dus voor u
van belang zijn.
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Heeft u vragen over deze Privacyverklaring of over
Persoonsgegevens in het algemeen? Neem dan contact op met:
- de Privacy Officer via privacyoffice@dllgroup.com of
- de Compliance Officer via ComplianceBenelux@dllgroup.com.
De Privacy Officer is aangesteld voor De Lage Landen
International B.V. en gelieerde partijen.

Wat bedoelt DLL met verwerking van Persoonsgegevens?
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van
Persoonsgegevens van het personeel. Wat betekenen deze
termen?
– Persoonsgegevens
Dat is de informatie die iets (direct of indirect) zegt over u.
Voorbeelden zijn uw naam, uw adres, maar ook informatie over
uw gezondheid, pensioen en inkomen.
– Verwerking
Verwerking betekent alle handelingen die met Persoonsgegevens uitgevoerd kunnen worden. Dit bevat het
verzamelen, het opslaan, het gebruik, de verspreiding en de
verwijdering van de Persoonsgegevens.
– Member
Iedere bestaande, voormalige en potentiële werknemer,
directielid, adviseur, interimkracht/tijdelijke (inhuur)kracht,
individuele zelfstandige, stagiaire, gedetacheerde en ander
personeel.
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2. Doel en juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens
DLL verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens van het personeel om te voldoen aan alle (contractuele en wettelijke)
verplichtingen van een werkgever. Daaronder vallen administratieve en management taken in relatie tot de arbeidsrelatie.
Voordat DLL de Persoonsgegevens verwerkt zal DLL het doel van de verwerking vaststellen. DLL zal geen Persoonsgegevens verwerken buiten deze doelen. In het volgende overzicht vindt u een uitsplitsing van de doelen en de bijbehorende
juridische basis.
Doel van de Verwerking

Juridische basis voor de Verwerking

Het beheren van arbeidscontracten (het aangaan van
het contract, een wijziging op het contract of
contractspartijen en de beëindiging van het contract).

- De Verwerking is noodzakelijk in de uitvoering van het contract dat u (als member) heeft met DLL

(Pre-)screening (controles op integriteit en
capaciteit). Voor specifieke functies kunnen voor
deze controles autoriteiten worden betrokken.

- De Verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Als uw functie geen juridische verplichting tot screening heeft, dan voert DLL deze controles uit omdat

Loon activiteiten (inclusief wijzigingen, controles van

- De Verwerking is noodzakelijk in de uitvoering van het contract dat u (als member) heeft met DLL.
- Als werkgever heeft DLL de wettelijke verplichting om u een salarisstrook / loonbrief te verstrekken.

interne en externe gegevens en rapportages).

en de stappen die (kunnen) leiden naar het contract.

DLL een gerechtvaardigd belang heeft om vast te stellen dat haar members voldoende integer zijn en
geen strafrechtelijk verleden hebben.

Het beheren van reisinformatie (zoals bedrijfswagen/
lease auto), de secundaire arbeidsvoorwaarden en de
rapportages m.b.t. declaraties.

- De Verwerking is noodzakelijk in de uitvoering van het contract dat u (als member) heeft met DLL

Ziekteverlof informatie en administratie.

- De Verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Prestatie informatie en administratie.

- De Verwerking is noodzakelijk in de uitvoering van het contract dat u (als member) heeft met DLL

en de stappen die (kunnen) leiden naar het contract.

en de stappen die (kunnen) leiden naar het contract.
Pensioen informatie en administratie.

- De Verwerking is noodzakelijk in de uitvoering van het contract dat u (als member) heeft met DLL
en de stappen die (kunnen) leiden naar het contract.
- De Verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Training, cursus en andere opleiding informatie en
administratie.

- De Verwerking is in sommige gevallen nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat
daarbij om verplichte trainingen.
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- In alle andere gevallen heeft DLL een gerechtvaardigd belang om te zorgen dat alle members gekwalificeerd
is en blijft door deze opleidingen.

Wervingsactiviteiten (voor personeel, inhuur en talent
management)

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om door de Verwerking te zorgen voor de werving van de juiste en
gekwalificeerde members.

Beheersrapportages en analyses.

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om te voldoen aan de verplichtingen en zorgplicht als werkgever.

Veiligheid en onderhoud van de systemen en het
netwerk van DLL.

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om de Persoonsgegevens te Verwerken in het systeem en
zorg te dragen voor de veiligheid en toegankelijkheid tot de systemen.

Gezondheid en veiligheid.

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving op de DLL locaties.
- De Verwerking kan ook nodig zijn om uw vitale belangen te beschermen.

Veiligheid (fysieke en digitale veiligheidsmaatregelen
voor de DLL locaties).

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om zorg te dragen voor een (fysieke en digitale) veilige werkomgeving
m.b.t. DLL's bedrijfsactiviteiten, locaties en eigendommen.

Interne en externe controle en monitoring.

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om te onderzoeken of DLL's beleid en wetgeving wordt gevolgd en
DLL te beschermen tegen fraude en inbreuken op beleid en wetgeving.

Gerechtelijke procedures.

- DLL heeft een gerechtvaardigd belang om haar rechten en positie te verdedigen via een gerechtelijke
procedure.

In die gevallen dat DLL een gerechtvaardigd belang heeft voor de Verwerking, heeft DLL ook uw belangen meegenomen
en bepaald dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheid niet leiden tot een andere conclusie.
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3. Welke Persoonsgegevens worden door DLL Verwerkt?
De Persoonsgegevens, die DLL Verwerkt, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
Categorie van Persoonsgegevens Voorbeelden
Persoonlijke details

Namen (roep-, voor- en achternaam), geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, geboortedatum / leeftijd, burgerlijke staat, foto, paspoort,
identiteitsbewijzen, burger service nummer (BSN) / rijksregisternummer, overige overheidspapieren (zoals werk- of
verblijfsvergunning), handtekening en identificatie methoden (zoals paswoord en authenticatie (controle) vragen en antwoorden).

Familie details

Namen en contact informatie van partners, kinderen en andere familieleden.

Contact details

Adres, telefoonnummer, e-mailadres en social media (profiel) gegevens.

Werkgerelateerde details

Screening document, contact gegevens in geval van nood (In Case of Emergency (ICE) contact), functie titel, (kantoor) locatie,
bedrijfsactiviteit / functie activiteiten, namen van huidige en voormalige ‘direct reports’ (waarvan u de leidinggevende bent of bent
geweest), uurloon, zakelijke adres (van kantoor), zakelijke telefoonnummer (vast en mobiel), zakelijke e-mailadres en zakelijke social
media (profiel).

Opleiding historie

Details van uw eerder genoten opleidingen (academisch en overige opleidingen) en uw professionele kwalificaties, inclusief
behaalde titels, diploma’s, uw werk verleden, CV, taalkennis, etc.

Financiële details

Loon, (facturatie) adres, bankrekening nummer, credit card nummer, kaarthouder en tenaamstelling van het rekeningnummer,
instructies, transactie details, loonadministratie gegevens en tegenpartij gegevens.
Enige visie en opinies / meningen die u aan ons verstrekt of over ons publiceert (inclusief via social media).

Visie en opinies / meningen
Elektronische gegevens

IP adressen, cookies, activiteiten logs, online herkenningspunten, unieke apparaat herkenningspunten en geografische gegevens.

Gezondheidsinformatie

Eerste dag van ziekmelding, ziekteverlof (zowel uren als aantal registraties), zwangerschapsverlof, handicaps of gebreken, datum(s) dat u met
de bedrijfsarts een gesprek heeft.
Uw beoordelingen (tussentijdse en eindbeoordelingen), assessments, promoties of demoties, bonusregeling.

Prestatie informatie

4. Hoe verzamelt DLL uw
Persoonsgegevens?
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DLL verzamelt uw Persoonsgegevens via verschillende
bronnen:
– DLL ontvangt uw Persoonsgegevens direct van u, als u
deze aan DLL heeft verstrekt. Dit bijvoorbeeld als u
contact opneemt met DLL via e-mail of telefoon of als u
solliciteert naar een functie.
– DLL verzamelt uw Persoonsgegevens binnen de normale
relatie, zoals in het beheren van uw arbeidscontract en uw
prestaties.
– DLL verzamelt Persoonsgegevens die u zelf publiceert en
openbaar maakt, zoals bijvoorbeeld de informatie die u
deelt op uw social media account, die u openbaar heeft
opengesteld.
– DLL kan ook uw Persoonsgegevens ontvangen van
derde partijen, zoals bijvoorbeeld uw voormalige
werkgever of de autoriteiten. Omdat DLL onderdeel is
van de Rabobank Groep, kan DLL ook uw
Persoonsgegevens ontvangen van andere bedrijven
binnen de Rabobank Groep (zie artikel 6 (a) van deze
Privacyverklaring).
– DLL verzamelt en verkrijgt uw Persoonsgegevens als u
een van de websites van DLL bezoekt of als u de
Member App gebruikt. Uw apparaat kan mogelijk
Persoonsgegevens delen met DLL als u DLL’s website
bezoekt of de Member App gebruikt. Denk daarbij aan
bijvoorbeeld details van uw apparaat, welke browser u
gebruikt, uw IP adres, uw taalinstellingen en eventuele
andere technische communicatie informatie.
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– DLL zal ook Persoonsgegevens verzamelen via
automatische middelen als u ingelogd bent op het
systeem of netwerk van DLL of als u een apparaat van
DLL gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om te
controleren dat het beleid van DLL nageleefd worden,
uiteraard binnen de grenzen van wat wettelijk is
toegestaan.

5. Hoe lang bewaart DLL uw
Persoonsgegevens?
DLL zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan
nodig voor het specifieke doel. Dat zal in Nederland in de
meeste gevallen 7 jaar na de beëindiging van de
arbeidsrelatie zijn. In België is deze termijn in de meeste
gevallen:
- 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie zijn voor
sociale documenten en
- 7 jaar voor fiscale documenten volgend op het verstrijken
van het belastbaar tijdperk.
In sommige gevallen hanteert DLL andere bewaartermijnen.
Als DLL uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft, kan
DLL uw Persoonsgegevens nog steeds bewaren met het
doel om het te archiveren, voor eventuele gerechtelijke
procedures of voor historisch of wetenschappelijk
onderzoek of statistieken.
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6. Brengt DLL uw Persoonsgegevens naar derde partijen
en naar landen buiten de EU?
a. Binnen de Rabobank en DLL Group
Omdat DLL onderdeel is van de Rabobank Groep, kan
DLL uw Persoonsgegevens delen met de entiteiten
binnen de Rabobank Groep voor rechtmatige zakelijke
doeleinden. In de meeste gevallen is dat de Coöperatieve
Rabobank U.A.
DLL is gehouden om de afspraken, die gelden binnen de
Rabobank Groep en zoals vastgelegd in de ‘Binding
Corporate Rules’ en de ‘Rabobank Privacy Code Employee
Data’. Dit laatste document beschrijft de eisen die gelden
voor alle Rabobank Groep entiteiten, inclusief DLL. DLL
moet deze afspraken en eisen nakomen en garandeert
een gepast niveau van bescherming van uw
Persoonsgegevens.
DLL heeft ook entiteiten die gevestigd zijn buiten de EU,
die wellicht minder strenge privacy regels hebben. Als DLL
uw Persoonsgegevens deelt met andere DLL entiteiten,
zal DLL zich altijd houden aan de ‘Rabobank Privacy Code’.

b. Buiten de Rabobank en DLL Group
|

Uw Persoonsgegevens worden ook gedeeld met partijen
buiten de Rabobank Groep op het moment dat wij
juridisch verplicht zijn om dit te doen, als DLL met u een
overeenkomst sluit of als DLL een derde partij gebruikt
voor de Verwerking.
Uw Persoonsgegevens deelt DLL als DLL hiertoe
verplicht is. Denk daarbij aan de (Europese) toezichthouders of de belastingdienst.
DLL deelt uw Persoonsgegevens ook om aan de
afspraken te voldoen uit het (arbeids)contract met u.
Daarnaast kan DLL uw Persoonsgegevens delen met derde
partijen die DLL nodig heeft in de uitvoering van de services.
Denk daarbij aan accountants, advocaten, financiële
adviseurs en auditors.
DLL kan ook uw Persoonsgegevens delen met andere
betrokken partijen, eisende partij, gerechtelijke (onderzoeks)
instanties, zover dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening
of bescherming van de juridische rechten en in
overeenstemming met de wettelijke regeling. Ook kan DLL
uw Persoonsgegevens delen met partijen met als doel
voorkoming, onderzoek, opsporing of vervolging van
strafrechtelijke overtredingen of misdrijven of de uitvoering
van strafrechtelijke sancties, inclusief de bescherming van
dreiging tot publieke veiligheid en in overeenstemming met
de wettelijke regels.
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In sommige gevallen schakelt DLL derde partijen
(leveranciers) in die voor DLL Persoonsgegevens
verwerken. Denk daarbij aan loonadministratie bedrijven,
preventieadviseurs, gezondheid- of verzekering
leveranciers en reisbureaus. Deze partijen verwerken uw
Persoonsgegevens namens DLL. Het moet vastgesteld
worden dat deze partijen voldoende betrouwbaar zijn door
DLL. DLL schakelt alleen partijen in als dit in lijn is met het
doel voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens.
Daarom schakelt DLL alleen partijen in als er bepaalde
overeenkomsten gesloten zijn en deze partij aantoonbaar
veiligheidsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding
heeft gegarandeerd. Uw Persoonsgegevens kan DLL ook
delen met derde partijen die betrokken zijn in de normale
bedrijfsactiviteiten van DLL. Denk daarbij aan het delen van
uw naam en contactgegevens met een potentiële klant.
Als laatste kan DLL uw Persoonsgegevens delen met een
derde partij die voornemens is om onze bedrijfsactiviteiten of eigendommen deels of geheel over te
nemen (inclusief in het geval van een reorganisatie,
ontbinding of liquidatie).
Als DLL uw Persoonsgegevens deelt met derde partijen
buiten de EU, neemt DLL extra maatregelen om uw
Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming
met Europese regelingen. Betrekt DLL een partij buiten de
EU? En bieden de regels van het land, waar die derde partij is
gevestigd, niet voldoende bescherming met betrekking tot
de Verwerking van uw Persoonsgegevens volgens de
Europese Commissie? Dan deelt DLL alleen uw Persoonsgegevens als er voldoende bescherming geboden kan
worden, zoals vastgesteld door de Europese Commissie of
op basis van de ‘Privacy Shield’ (United States).

7. Hoe beveiligt DLL uw
Persoonsgegevens?
DLL is toegewijd om uw Persoonsgegevens te beveiligen.
Ter voorkoming van onbevoegde toegang of openbaring
heeft DLL technische en organisatorische maatregelen
getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen en te
beveiligen. Al het personeel van DLL en partijen die DLL
inschakelt voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens
zijn verplicht om deze Persoonsgegevens geheim en
vertrouwelijk te houden.
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8. Welke rechten kan u uitoefenen? 9. Hoe kunt u in contact treden
met DLL in geval van een
a. Recht van inzage en rectificatie
verzoek, vraag of klacht?
U kunt inzage vragen tot uw Persoonsgegeven, waarna DLL
u inzage kan geven op uw Persoonsgegevens die DLL heeft
verwerkt. Bent u van mening dat de Verwerking niet correct
of compleet is? Dan kunt u DLL vragen om uw Persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificeren).

b. Recht op gegevenswissing
(right to be forgotten)

Dan kunt u contact opnemen met:
- de Data Privacy Officer (privacyoffice@dllgroup.com) of
- de Compliance Officer (ComplianceBenelux@dllgroup.com)
U kunt ook contact opnemen met de desbetreffende
autoriteit als u een klacht heeft over de Verwerking van uw
Persoonsgegevens door DLL:

U kunt DLL vragen om uw Persoonsgegevens te wissen.

c. Recht tot beperking van de Verwerking
U kunt DLL vragen om de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

d. Recht van overdraagbaarheid van uw
Persoonsgegevens
U heeft het recht om DLL te vragen om uw Persoonsgegevens te ontvangen, die u zelf aan DLL heeft verstrekt
of die DLL met uw toestemming heeft ontvangen, in een
gestructureerde, gangbare en in machine leesbare/
systeemtechnische leesbare vorm te krijgen of aan een
derde partij te verstrekken. DLL kan alleen uw Persoonsgegevens op uw verzoek aan een derde verstrekken als dit
technisch mogelijk is.
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e. Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken als DLL uw
Persoonsgegevens verwerkt. Dan zal DLL vaststellen of
DLL uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de
vastgestelde doelen. DLL kan besluiten om te stoppen met
de Verwerking van uw Persoonsgegevens. DLL zal u
gemotiveerd informeren over het besluit.

f. Recht om goedkeuring in te trekken
Als u DLL specifieke toestemming heeft gegeven om uw
Persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze
toestemming op ieder moment intrekken. Dan is DLL niet
meer bevoegd om uw Persoonsgegevens te verwerken.

Uw verzoek tot een van deze onderwerpen kunt u richten
aan de Data Protection Officer of de Compliance Officer.
In artikel 9 staan de contactgegevens.
DLL zal reageren binnen 1 maand na ontvangst van uw
verzoek. In specifieke gevallen kan DLL deze termijn
verlengen naar 2 maanden. Om uw verzoek te behandelen
zal DLL u eerst moeten identificeren. DLL kan u ook vragen
om uw verzoek verder toe te lichten.
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10. Kan DLL deze Privacyverklaring aanpassen?
Deze Privacyverklaring kan aangepast worden. Dat is
mogelijk als er bijvoorbeeld aanvullende wet- en regelgeving
komt of als DLL uw Persoonsgegevens voor andere doelen
gaat Verwerken. Als deze aanpassingen belangrijk voor u
zijn, zal DLL u hierover informeren. U kunt altijd de meest
recente versie vinden op TrueBlue en Infolplein.
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