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1. WIE IS DE BEHEERDER VAN UW GEGEVENS?
De medebeheerders van uw persoonsgegevens zijn ELSTUK spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością in ul. Łódzka 282A, 25-655 Kielce, Fiscaal
identificatienummer: 95919603, Handelsregisternummer: 260449500000
Nummer nationaal register van ondernemers bij de rechtbank: 0000378682
tezamen met het bijkantoor ervan in België: Fiscaal identificatienummer:
BE0838667839 (hierna: de beheerders).
2. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS? WAT VOOR
SOORT GEGEVENS ZIJN HET?
Uw medewerking met ons kan vereisen dat u ons uw persoonlijke gegevens
verstrekt. We houden de gegevens die we verzamelen strikt vertrouwelijk en
gebruiken ze alleen voor de doeleinden waarover we u hebben
geïnformeerd.
Als u contact met ons wilt opnemen via het online contactformulier, vragen
wij u ons uw naam (of bedrijf), plaats, telefoonnummer en e-mailadres te
geven zodat wij van onze kant terug met u contact kunnen opnemen.
Als u wilt solliciteren naar een baan die door ons wordt aangeboden, dient u
ons uw CV toe te sturen en ermee in te stemmen dat u aan ons de informatie
verstrekt die daarin is opgenomen.
Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, verzamelen en verzamelen wij
informatie zoals uw IP-adres, URL adres, opdrachten, domeinnaam,
apparaat-id, browsertype, browsertaal, aantal klikken, hoeveelheid tijd
besteed op elke pagina, datum en tijd van gebruik van de Service, type en
versie van het besturingssysteem, schermresolutie, gegevens verzameld in
server logs, en andere soortgelijke informatie.
Als u akkoord gaat met het opslaan van cookies, zijn deze gegevens ook op u
van toepassing.

Als u onze Mobiele Toepassingen gebruikt, verzamelen wij informatie zoals
bepaalde informatie over de mobiele telefoon of tablet die u gebruikt om
toegang te krijgen tot de Mobiele Toepassing, met inbegrip van uw Apparaat
ID, Gebruikers-ID, programmatype en versie.
Wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt ten behoeve van het sluiten van
een overeenkomst, verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het sluiten
van de overeenkomst en vervolgens ten behoeve van de uitvoering ervan
indien de overeenkomst tot stand komt.
Wanneer u contact met ons opneemt om verschillende activiteiten uit te
voeren of om informatie te verkrijgen via onze website, telefoon of e-mail,
vragen wij u opnieuw om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken zodat
wij uw identiteit kunnen te verifiëren en van onze kant terug met u contact
kunnen opnemen. Dit geldt voor dezelfde persoonlijke gegevens die u eerder
heeft verstrekt. Het kan echter voorkomen dat wij vanwege de specifieke
aard van uw verzoek andere gegevens van u moeten ontvangen. U bent niet
verplicht om dergelijke gegevens te verstrekken, hoewel deze noodzakelijk
zijn de informatie te verkrijgen waarin u geïnteresseerd bent. Wij zullen
bovenstaande
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verwerken

om

de

door

u

gevraagde

werkzaamheden uit te voeren of om u de door u gevraagde informatie te
verstrekken, al naar gelang het geval.
3. OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
Elke keer als we u vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw
persoonlijke gegevens, zal uw toestemming voor ons de wettelijke basis zijn
om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
Wij zullen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor het
sluiten van de overeenkomst waarbij u partij bent of wanneer dit
noodzakelijk is om op uw verzoek op te treden, voorafgaand aan het sluiten
van de overeenkomst.
Wanneer we werknemers zoeken en in dienst nemen, moeten we de
persoonsgegevens verwerken om de juiste kandidaat te selecteren, en

vervolgens een geschikt contract op te stellen en wettelijke aanvragen in te
dienen.
In bepaalde bijzondere situaties moeten wij uw gegevens verwerken om aan
onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit zijn situaties waarin wij uw
gegevens moeten opslaan, bijvoorbeeld gegevens die voortvloeien uit
uitgereikte facturen voor facturering en fiscale redenen.
4. IS HET OPGEVEN VAN DE GEGEVENS VERPLICHT?
Bij het sluiten en uitvoeren van een contract verzamelen wij alleen de
gegevens zonder dewelke een bepaald contract niet kan worden uitgevoerd.
Het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor het sluiten en
uitvoeren van de overeenkomst, maakt het voor ons onmogelijk om de
overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren. Dit geldt ook voor informatie
die wij op grond van onze wettelijke verplichting moeten verzamelen (bijv.
factuurgegevens).
Indien u ons uw CV toestuurt, en u niet akkoord gaat met de verwerking van
uw gegevens, kunnen wij u geen functie aanbieden. De instemming met het
gebruik van het CV voor latere aanwervingen is geheel vrijwillig en heeft geen
negatieve invloed op de beoordeling van de kandidaat voor lopende
aanwervingen.
Als we uw toestemming krijgen voor de verwerking van persoonlijke
gegevens, is dit geheel vrijwillig. Als u niet de toestemming geeft die wij u
vragen, zullen wij de actie waarop die toestemming betrekking heeft niet
ondernemen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking
van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van
onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij op basis van uw
toestemming hebben uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking.
5. AAN WIE ZULLEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN?
In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan
derden. De ontvangers van uw gegevens zijn:

- onze geautoriseerde medewerkers en medewerkers aan wie uw
persoonlijke gegevens worden verstrekt, zodat zij hun taken kunnen
uitvoeren;
- andere ontvangers van gegevens - bijvoorbeeld onze onderaannemers,
banken, belastingadviseurs, advocatenkantoren;
- overheidsinstanties, met inbegrip van de politie, de douanekamer en
rechtshandhavingsinstanties, in verband met hun onderzoek.
6. DUUR VAN DE BEWARING VAN DE GEGEVENS
De bewaringstermijn van de gegevens is gekoppeld aan het doel en de
redenen van de verwerking.
Alle gegevens die aan ons in een CV worden verstrekt, worden bewaard voor
de periode van rekrutering, tenzij u hebt ingestemd met een bewaring ervan
met het oog op latere rekrutering. Indien de positie wordt gekregen, slaan wij
de gegevens op voor de periode die voortvloeit uit de bepalingen van de wet.
Wij zijn verplicht uw gegevens te bewaren voor de periode die voortvloeit uit
de verjaringstermijn van eventuele claims.
Voor het overige zullen wij, met uitzondering van de gegevens van cookies,
uw gegevens verwerken totdat uw toestemming is ingetrokken, uw bezwaar
is geuit of uw gegevens zijn verwijderd.
Informatie die uit cookies voortkomt, wordt gedurende 1 jaar in de browser
van uw apparaat opgeslagen. U kunt ze ook zelf te allen tijde wissen met
behulp van de instellingen van uw webbrowser.
Na verloop van een bepaalde periode worden uw persoonlijke gegevens
verwijderd of geanonimiseerd.
7. UW RECHTEN
U heeft een aantal rechten in verband met de verwerking van uw gegevens:

- het recht om aan ons toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en
het recht om deze te corrigeren, te wissen en te verwijderen ("het recht om
te worden vergeten");
- het recht om bezwaar te maken omwille van redenen die verband houden
met uw specifieke situatie, indien wij uw persoonsgegevens verwerken op
basis van een legitiem belang;
- het recht op doorgifte van gegevens die in het kader van de uitvoering
van een overeenkomst of op basis van uw toestemming zijn verwerkt en het
recht op beperking van de verwerking van gegevens;
- als uw toestemming de basis vormt voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te
trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de
rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij
op basis van uw toestemming hebben uitgevoerd voorafgaand aan de
intrekking.
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in
strijd is met de wet, kunt u na 25 mei 2018 een klacht indienen bij de
toezichthouder voor gegevensbescherming. In Polen zal dit na 25 mei 2018
de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens
zijn.
8. VEILIGHEID
Wij hechten groot belang aan de beveiliging van de verwerking van
persoonsgegevens. Wij gebruiken passende technische en organisatorische
middelen
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openbaarmaking en toegang, tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of
verlies. Geen enkele manier om gegevens via het internet te verzenden en
geen enkele manier om deze elektronisch of fysiek op te slaan, is echter
absoluut veilig.
9. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Ons aanbod zal in de loop van de tijd worden uitgebreid. Ook de
technologieën, normen en vereisten met betrekking tot het verrichten van
zakelijke activiteiten op het internet zullen veranderen. Dit betekent dat we
in de toekomst het Privacybeleid zullen kunnen en soms zullen moeten
aanpassen. Bij elke wijziging zal een nieuwe versie van het Privacybeleid
verschijnen op onze pagina's en zal deze van kracht zijn in de nieuwe
bewoording vanaf de datum van kennisgeving van de wijziging door het
plaatsen ervan op de website. Eventuele wijzigingen worden gedurende de
eerste 60 dagen vanaf de datum van de wijzigingen naar behoren
gemarkeerd.
Om bovenstaande redenen raden wij u aan om dit Privacybeleid regelmatig
door te nemen en kennis te nemen van de wijziging in dit Privacybeleid sinds
de laatste herziening ervan door de informatie over de begindatum vanaf
wanneer deze van toepassing is te controleren, die zich aan het begin van dit
document bevindt.

