PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring geldt voor de ondernemingen Baer Sandwich Panels b.v., Baer Special Products b.v. en
Baer Machinery b.v.
Als er in de tekst ‘Baer’ staat vermeld, dan bedoelen we daarmee Baer Sandwich Panels b.v., Baer Special Products b.v.
en Baer Machinery b.v.
Je mag uitsluitend persoonsgegevens opnemen voor zover daar een rechtmatig doel voor is. Baer controleert altijd of er voor alle
persoonsgegevens een geldige grondslag aanwezig is om ze te verwerken (zoals een gerechtvaardigd belang, een toestemming, een
contractuitvoering of een wettelijke verplichting). Wij verzamelen niet méér persoonsgegevens dan werkelijk nodig is voor het doel
dat we nastreven. Baer gebruikt geen persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen. Primair doel is het
gebruiken van de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diverse contracten. Voorbeelden hiervan zijn: verkoopcontracten,
inkoopcontracten en arbeidscontracten. Indien Baer besluit om mailingen e.d. te versturen of andere activiteiten te ontplooien,
waarvoor het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is, dan wordt dit document herschreven en worden de betrokkenen
ingelicht.
Huidige persoonsgegevens
Klantgegevens
•
Baer beschikt alleen over de contactgegevens om met de klant (lees het bedrijf) te communiceren en een
verkoopcontract uit te kunnen voeren. Deze informatie beperkt zich tot:
o Naam, telefoonnummer en E-mail adres van het bedrijf
o Naam, telefoonnummer en E-mail adres van de contactpersonen binnen het bedrijf.
•

Leeftijd of andere persoonlijke informatie zijn niet relevant en worden derhalve niet bijgehouden.

•

Bron van informatie: gegevens die door klant per E-mail, telefoon, visitekaartje of brief ter beschikking worden gesteld.
Gegevens die zijn verzameld uit publiek toegankelijke informatiebronnen zoals bijvoorbeeld het internet of de FOCWAledenlijst.

•

Baer verspreidt de klantgegevens niet en zal deze niet ter inzage voor anderen ter beschikking stellen, zonder expliciete
goedkeuring van de betreffende persoon.

•

Waar houden we de informatie bij?
o In een EXCEL-bestand met klanten en potentiële klanten op de computers medewerkers en op de server;
o E-mail correspondentie met gegevens in Outlook bestanden (informatie door klant verstrekt);
o Hard-copy van order gerelateerde informatie in fysieke mappen.

•

Baer heeft geen particuliere klanten en houdt hiervan dus ook geen gegevens bij. De contactgegevens van particulieren
die contact opnemen met Baer, worden binnen 4 weken verwijderd.

•

Wie heeft binnen Baer inzicht in de klantgegevens? Directie en medewerkers die toegang hebben tot een zakelijke PC. De
PC’s zijn allemaal met password afgeschermd.

Leveranciersgegevens
•
Baer beschikt alleen over de contactgegevens om met de leverancier (lees het bedrijf) te communiceren. Deze informatie
beperkt zich tot:
o Naam, telefoonnummer en E-mail adres van het bedrijf
o Naam, telefoonnummer en E-mail adres van de contactpersonen binnen het bedrijf.
•
Leeftijd of andere persoonlijke informatie zijn niet relevant en worden derhalve niet bijgehouden.
•
•

Baer verspreidt de leveranciersgegevens niet en zal deze niet ter inzage voor anderen ter beschikking stellen, zonder
expliciete goedkeuring van de betreffende persoon.
Waar houden we de informatie bij?
o In een EXCEL-bestand met leveranciers op de computers medewerkers en op de server;

•

o E-mail correspondentie met gegevens in Outlook bestanden (informatie door leverancier verstrekt);
o Hard-copy van order gerelateerde informatie in fysieke mappen.
Wie heeft binnen Baer inzicht in de klantgegevens? Directie en medewerkers die toegang hebben tot een zakelijke PC. De
PC’s zijn allemaal met password afgeschermd.

Rechten van betrokkenen
•

Recht op informatie. De betrokkene wordt op de hoogte gesteld als zijn persoonsgegevens worden aangepast.

•

Recht op inzage. De betrokkene heeft het recht om te weten of en welke gegevens van hem/haar worden verwerkt. Ze
hebben het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Indien dit aangevraagd wordt, ontvangt de
betrokkene inzicht (alsmede een kopie) in de gegevens waarin ook de verwerkingsdoeleinden, categorieën van
persoonsgegevens en partijen waaraan de informatie wordt verstrekt staat.

•

Recht op rectificatie ofwel correctie. De betrokkene heeft recht op rectificatie van hem/haar betreffende onjuiste
persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op
basis van onvolledige gegevens.

•

Recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing. Mocht de betrokkene bezwaar hebben op het bewaren van bepaalde
gegevens in de volgende situaties, dan worden ze in overleg met de betrokkene verwijderd:
o Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
o Als de betrokkene zijn eerder gegeven toestemming aan de organisatie voor het gebruik van zijn/haar gegevens
intrekt;
o Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
o Als Baer naar blijken persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt.

•

Recht op beperking van verwerking. De betrokkene heeft in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de
verwerking te verkrijgen. Baer pauzeert dan de verwerking en wijziging van deze gegevens.

•

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die Baer van hem/haar
heeft in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen. Tevens maakt het de
gegevensoverdracht naar een andere IT-omgeving eenvoudig.

Databeschermingsplan
•

•

Baer maakt slechts gebruik van beperkte persoonsgegevens, echter er worden wel maatregelingen getroffen om deze te
beschermen:
o Alle persoonsgegevens worden in gezamenlijke bestanden gezet die enkel toegankelijk zijn via een beveiligde
server;
o Deze server wordt intern en extern gemonitord;
o De computers die toegang hebben tot de server zijn met een wachtwoord beveiligd;
o De enige vorm van datalek die bij Baer kan voorkomen is het hacken van de computers;
o Op de computers staan alleen persoonsgegevens die benodigd zijn voor het opstellen uitvoeren of beëindigen
van contracten.
Acties die worden ondernomen bij een cyber-aanval:
o Melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
o Inlichten betrokkenen waarvan de gegevens zijn aangetast;
o Documenteren van het datalek;
o Opnieuw inrichten en beveiligen van de digitale infrastructuur;
o In de documentatie worden de aangetaste gegevens, de informatie over de aanvaller en het proces van herstel
opgenomen. Dit wordt uitgevoerd door de directie.

Juridisch
•

Baer gebruikt geen gegevens van de klant/leverancier of medewerker anders dan voor het uitvoeren van het verkoop-,
inkoop of arbeidscontract.

•

Baer verstuurd geen mailingen of andere commerciële berichten en verwerkt persoonsgegevens enkel voor doeleinden
waarvoor ze zijn ontvangen.

Baer past privacy by design toe
•

Elk bedrijf is verplicht aandacht te besteden aan gegevensbescherming, dus ook Baer. Als Baer nieuwe processen,
producten of diensten, ontwikkelt verwerkt Baer privacybescherming in het ontwerp.

•

Voor Baer is persoonlijke informatie, anders dan voor het uitvoeren van het contract, niet relevant en worden dus ook
niet gedocumenteerd.

Functionaris gegevensbescherming
•

De verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming is de algemeen directeur van Baer.

Verwerkingsregister
•

Baer houdt geen verwerkingsregister bij omdat Baer niet voldoet aan de eisen waarbij dit verplicht is.
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