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Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stebru Bouwgroep B.V. (hierna:
‘de organisatie’) verwerkt van haar personeelsleden, verkrijgers onroerend goed, opdrachtgevers,
opdrachtnemers (onderaannemers en/of leveranciers)  of andere  in producten of diensten van Stebru
geïnteresseerden.

De Stebru Bouwgroep B.V. bestaat uit de hieronder genoemde onderliggende B.V.’s:

· Stebru Ontwikkeling B.V.
· Stebru Verkoop B.V.
· Stebru Bouw B.V.
· Stebru Casco B.V.
· Stebru Materieel B.V.
· Stebru Service en Beheer B.V.
· Stebru Vastgoed V.O.F.
· Autowaspark Wash-In B.V.

Indien u in dienst komt van één van de bovengenoemde organisaties, een woning koopt,
werkzaamheden verricht of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt,
verwerken wij uw gegevens conform dit Privacy beleid.

Wij adviseren u om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw
eigen administratie.  Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens
opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te
wijzigen.

Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is te bereiken via
telefoonnummer 0180-333 170 of per brief of per email:

Stebru Bouwgroep B.V.
t.a.v.: functionaris gegevensbescherming
Ringvaartlaan 4,
2914 VJ NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Email: fg@stebru.nl

Klachten kunnen uitsluitend  per e-mail worden gemeld aan: fg@stebru.nl.
Voor verwerking van de persoonsgegevens kunt u per brief of per email contact opnemen met:

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel en met wie worden deze gedeeld.
2.1.
Doel a) In het kader van onroerend goed transacties worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
Voorletters, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats. Telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum, huwelijkse staat, eventueel partner voorletters + voornaam, achternaam,
geboortedatum, handtekening, soort ID met nummer van beide personen.

Doel b) In het kader van opdrachtgevers, opdrachtnemers, sponsoren en overige relaties:
Naam, telefoonnummer en e-mailadres bedrijf, voornaam, achternaam en telefoonnummer van
de contactpersoon.
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Doel c) Personeelsgegevens:
Naam, nationaliteit, adres, woonplaats, handtekening, e-mailadres, salarisgegevens,
telefoonnummer, profielfoto (extern gebruik uitsluitend met schriftelijke toestemming van de
werknemer!), auto van de zaak + merk + kenteken, geboorte- datum, burgerlijke staat,
geboorteplaats, datum huwelijk/geregistreerd partnerschap, bankrekening nummer,
sofinummer/BSN, geslacht m/v, kopie identiteitsbewijs, datum in dienst. Partnergegevens: naam
en geboortedatum, Partner telefoonnummer (i.v.m. calamiteiten). Kind(eren): namen en
geboortedatum.

Doel d) Sollicitanten:
Alle persoonsgegevens met curriculum vitae zoals aangeleverd voor de sollicitatieprocedure.

Doel e) Cameratoezicht:
Videobeelden kantoor, bouwplaatsen en wasstraat.

2.2.
De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel a) Voor contracten en (termijn)facturen betreffende onroerend goed. Gegevens kunnen
gedeeld worden met leveranciers en/of onderaannemers maar alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel b) Om te kunnen corresponderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren. Of om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren. Deze gegevens delen wij niet
met anderen!

Doel c) Voor alle HR-werkzaamheden, salarisberekeningen, nieuwsbrieven over Stebru, het
versturen van attenties (bloemen en/of verjaardagskaarten etc.), website www.stebru.nl. Deze
gegevens delen wij uitsluitend voor zover wij daar op grond van de wet toe zijn verplicht!

Doel d) Persoonsgegevens van sollicitanten verwerken wij om uw sollicitaties te beoordelen.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bij de sollicitatieprocedure betrokken
medewerkers en/of recruiters. Wanneer wij uw gegevens in portefeuille willen houden vragen wij
daarvoor uw toestemming. Stebru gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het
sollicitatieproces!

Doel e) Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen het
kantoor,  een aantal bouwplaatsen en de Wash-In met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk
zichtbaar geplaatst en bij betreding van de bouwplaats of wasstraat wordt u op de aanwezigheid
van cameratoezicht geattendeerd.  Verder zijn er op een aantal bouwlocaties camera’s geplaatst
met als doel het maken van Time Lapse opnamen voor reclame doeleinden. Personen worden
onherkenbaar gemaakt wanneer de beelden worden gebruikt.

3. Bewaartermijnen
3.1.
De organisatie verwerkt en bewaart persoonsgegevens conform wettelijke termijn, contractuele
noodzakelijkheid of tot het beoogde doel is bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde
bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen. Indien het op grond van de
wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
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De gegevens van sollicitanten worden maximaal één maand bewaard na afronding van de
sollicitatieprocedure. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een
gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan
worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.

4.2.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van
derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst
gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacy beleid na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1.
Via de Functionaris Gegevensbescherming (fg@stebru.nl)  kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw
verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na
ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de
organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming
(fg@stebru.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in
behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een
wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat
laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris
gegevensbescherming(fg@stebru.nl).  U kunt altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5.4.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan
fg@stebru.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Een update van het Privacy beleid zal altijd gepubliceerd
staan op onze website www.stebru.nl  te bereiken via een link.

Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.


