
PRIVACYVERKLARING  

OBD-Meubel- en Interieurbouw, gevestigd aan Gildenstraat 27, 7005 BL te Doetinchem, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

OBD-Meubel- en Interieurbouw 

Gildenstraat 27 

7005 BL  Doetinchem 

0314-345155 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

OBD-Meubel- en Interieurbouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- gegevens van onderwijsinstelling 

- Bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

OBD-Meubel- en Interieurbouw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

van jou: 

- Burgerservicenummer (BSN) 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

OBD-Meubel- en Interieurbouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van betaling salaris / stagevergoeding  

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- OBD-Meubel- en Interieurbouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  



Geautomatiseerde besluitvorming 

OBD-Meubel- en Interieurbouw 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 OBD-Meubel- en Interieurbouw) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

OBD-Meubel- en Interieurbouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende documenten/persoonsgegevens: 

Document/personeelsgegevens max. bewaartermijn reden 

Inschrijvingen/sollicitaties, 
formulieren en  correspondentie 
omtrent de sollicitatie/inschrijving 

4 weken na einde 
sollicitate/inschrijvingsprocedure 

Invulling vacature 

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen 7 jaar na einde opleiding Uitvoering 
overeenkomst 

Stageovereenkomst en wijzigingen 7 jaar na einde opleiding Uitvoering 
overeenkomst 

Verslagen voortgang opleiding 2 jaar na einde opleiding Uitvoering 
overeenkomst 

Verslaglegging in het kader van de 
Wet Verbetering Poortwachter 

2 jaar na einde dienstverband Wet- en regelgeving 

Verslaglegging verzuim 2 jaar na einde opleiding Uitvoering 
overeenkomst 

Loonheffingsverklaring en kopie 
identiteitsbewijs 

5 jaar na einde opleiding Wet- en regelgeving 

Afspraken betreffende salaris-, stage- 
en arbeidsvoorwaarden 

7 jaar na einde opleiding Wet- en regelgeving 

Burgerlijke staat 7 jaar na einde opleiding Wet- en regelgeving 

Loonbeslagen Tot opheffing  

Gegevens betreffende etniciteit en 
herkomst 

5 jaar na einde opleiding Wet- en regelgeving 

Gegevens m.b.t. tijdsregistratie 1 jaar na einde opleiding Arbeidstijdenbesluit 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

OBD-Meubel- en Interieurbouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, 

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OBD-Meubel- en Interieurbouw blijft verantwoordelijk voor 

deze verwerkingen. 

 

  



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons 

worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het 

IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit 

om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op 

bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het 

aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons 

uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de 

aard van het formulier en de inhoud van jouw email nodig is voor de volledige beantwoording en 

afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in 

voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van 

persoonsgegevens. 

GOOGLE ANALYTICS 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe 

effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen 

informatie wordt, inclusief jouw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in 

de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke 

privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze 

website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar 

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan 

deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 

zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij 

hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google 

diensten. 

COOKIES 

Op onze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is 

een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op jouw computer wordt geplaatst. Cookies 

zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de 

cookie naar jouw computer heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en 

moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of 

als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren 

onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder 

ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de 

mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden 

cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen 

persoonlijke informatie. Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers 

worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser 

zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies 

niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van 

deze website of andere sites die je bezoekt. 

  



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naam en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 

jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@bouwmensen-gelderlandoost.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 

maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

OBD-Meubel- en Interieurbouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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 

OBD-Meubel- en Interieurbouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van OBD-

Meubel- en Interieurbouw. 


