
 

 

 
 
 
Privacyverklaring VKS Schiedam BV. 
 
In dit document geeft VKS Schiedam BV uitleg over de omgang met en bescherming van 
privacygevoelige informatie.  
 
Persoonsgegevens die wij verzamelen 
Wij verzamelen gegevens die wij nodig hebben om effectief en zorgvuldig te kunnen werken. Het kan 
zijn dat u gegevens direct aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u werknemer bent. Daarnaast kan 
het zijn dat u als klant of leverancier gegevens aan ons verstrekt. Een derde mogelijkheid is dat 
gegevens worden vastgelegd door het gebruik van technologieën als cookies. 
 
Daarnaast krijgen wij ook gegevens van derden. We beveiligen gegevens die wij van derden krijgen 
volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven, aangevuld met eventuele extra 
beperkingen die de bron van de gegevens oplegt. Deze bronnen kunnen veranderen door de tijd heen, 
maar hieronder vielen tot nu toe: 
 

- Partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden. 
- Openbaar toegankelijke bronnen zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in 

het publieke domein. 
 
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

- Burgerservicenummer (BSN) 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
VKS Schiedam BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- VKS Schiedam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
- Het nakomen van afspraken tussen werkgever en werknemer. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
VKS Schiedam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van VKS Schiedam) tussen zit. VKS Schiedam gebruikt de volgende computerprogramma's 
of -systemen: 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
VKS Schiedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
VKS Schiedam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VKS Schiedam 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VKS Schiedam uw 
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
 
Voor werknemers betekent dit dat gegevens worden gedeeld met derden welke gegevens nodig 
hebben voor het kunnen uitvoeren van taken ten gunste van de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een verzekeringsmaatschappij, de salarisverwerking, het pensioenfonds. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
VKS Schiedam gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo 
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VKS Schiedam en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
VKS Schiedam deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken 
na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt. De geregistreerde of diens gevolmachtigde heeft na vaststelling van de identiteit recht op 
inzage in de op zijn persoon of op zijn bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De 
geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd. 
VKS Schiedam mag de verzoeker vragen hiervoor een redelijke vergoeding te betalen. 
 
 



 

 

 
 
 
U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een 
betrokkene of diens gevolmachtigde gaat VKS Schiedam over tot verbeteren, aanvulling en/of 
verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, 
indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet 
ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 
verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling 
genomen als hierbij nauwkeurig wordt aangegeven welke specifieke geregistreerde gegevens moeten 
worden verwijderd en door welke andere specifieke gegevens gecorrigeerd moeten worden. 
 
VKS Schiedam deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst 
van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil of 
kan voldoen, omkleedt hij dat met redenen. Sommige gegevens die zijn vastgelegd om te kunnen 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze gegevens kunnen slechts verwijderd worden indien 
daarvan de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Verzoeken om gegevens te verwijderen, die 
zijn vast gelegd naar aanleiding van bijvoorbeeld een vrijblijvende informatie aanvraag kunnen meestal 
wel worden ingewilligd. 
 
De Betrokkene heeft er recht op dat VKS Schiedam ervoor zorgt dat hem betreffende gegevens worden 
gewist en verdere verspreiding van dergelijke gegevens achterwege blijft, en (dat derden ervoor 
zorgen) dat iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die gegevens wordt gewist, op basis van 
een van de volgende gronden:  
 

- De Betrokkene maakt bezwaar tegen de Verwerking van Persoonsgegevens en de 
gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden 
verzameld of anderszins verwerkt. 

- De Betrokkene trekt de toestemming waarop Verwerking is gebaseerd in, of de toegestane 
termijn voor opslag is verstreken terwijl een andere grond voor Verwerking van de 
gegevens ontbreekt. 

- Een rechtbank of regelgevende instantie heeft een rechtsgeldige uitspraak gedaan dat 
betreffende gegevens moeten worden gewist. 

- De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 
 
Om de kwaliteit te verbeteren van onze diensten te verbeteren, worden projecten, geleverde of 
aangeboden diensten en interne processen en besluiten, intern besproken en geëvalueerd. Hierbij kan 
het voorkomen dat uw gegevens aan de orde komen. Wanneer u hier geen toestemming voor wil 
verlenen, kunt u dit kenbaar maken. Uw gegevens zullen dat niet worden besproken of geëvalueerd. 
 
Een verzoek tot correctie, verwijdering of verzet wordt in het betreffende dossier opgenomen. VKS 
Schiedam draagt er zorg voor dat een beslissing tot inzage en/of afschrift, correctie of verwijdering zo 
spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming, bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens of klacht over bovenstaande sturen naar info@vksschiedam.nl. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
VKS Schiedam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
VKS Schiedam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en 
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
Intern is aangegeven wie toegang heeft tot de informatiesystemen en hoe de autorisaties worden 
toegekend en beheerd. Toegang tot de gegevens hebben alleen die medewerkers van VKS Schiedam  
die in hun functie en taken, direct dan wel indirect, betrokken zijn bij de uitvoering van de  
overeengekomen dienstverlening van VKS Schiedam. Medewerkers hebben slechts toegang tot die 
delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken. 
 
Alle medewerkers van VKS Schiedam BV, die kennis krijgen van gegevens uit de persoons- en 
bedrijfsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij gegevensverstrekking in 
overeenstemming is met het doel van de registratie, of op enige bepaling van wet- en regelgeving 
berust. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@vksschiedam.nl. 
 
 
 


