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1

Algemeen

1.1

Deze externe privacy policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door Compu Act Software
B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer
60412763, statutair gevestigd te Haarlem en kantoor houdende aan de (2011VJ),
Wilhelminastraat 33, Haarlem (hierna: “COMPU ACT SOFTWARE” of “wij”). COMPU ACT
SOFTWARE kan worden bereikt door te e-mailen naar welkom@bouwpas.nl.

1.2

Deze Policy is van toepassing op alle verwerkingen van data die u als natuurlijk persoon
identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u als natuurlijk persoon te
identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door COMPU ACT SOFTWARE, zoals maar
niet beperkt tot gebruik van de applicatie De Bouwpas zoals aangeboden door COMPU
ACT SOFTWARE (hierna: “Applicatie”) en het account dat u registreert binnen de
Applicatie (hierna: “Account”).

1.3

De Applicatie wordt door COMPU ACT SOFTWARE aan uw werkgever, opdrachtgever,
aannemer en/of leidinggevende (hierna: “Opdrachtgever”) aangeboden om te gebruiken
voor het beheren welke arbeidskrachten er op een bouwplaats werken. De Opdrachtgever
stelt de Applicatie vervolgens tot uw beschikking voor aanvang van de werkzaamheden.
Dit betekent dat Opdrachtgever, met uitsluiting van COMPU ACT SOFTWARE,
‘verwerkingsverantwoordelijke’ is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna gezamenlijk: “Wetgeving
inzake gegevensbescherming”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt
door middel van de Applicatie.

1.4

Voor vragen en opmerkingen omtrent uw privacy kunt u dan ook terecht bij Opdrachtgever.
Deze Policy is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw
Persoonsgegevens door COMPU ACT SOFTWARE.

1.5

COMPU ACT SOFTWARE is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien
deze Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt bij
inloggen op de Applicatie en door publicatie op de website van COMPU ACT SOFTWARE:
https://www.bouwpas.nl/privacy-policy/.
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2

Verwerking van Persoonsgegevens

2.1

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor
de

verwerking

van

Persoonsgegevens.

Daarom

is

Opdrachtgever

de

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving inzake gegevensbewerking.
COMPU ACT SOFTWARE verzamelt en verwerkt slechts Persoonsgegevens ten behoeve
van Opdrachtgever en is daarom de ‘verwerker’ in de zin van de Wetgeving inzake
gegevensbescherming.
2.2

De Applicatie verwerkt persoonsgegevens bij het aanmaken van een Account en de
persoonsgegevens van de persoon die werkzaam gaat zijn op een bouwplaats. Daarnaast
verzamelt de Applicatie automatisch Persoonsgegevens. De Applicatie verwerkt de
volgende Persoonsgegevens:

Voor het aanmaken van een account:
•

Naam*

•

E-mailadres*

•

Telefoonnummer*

In het kader van het gebruik van de Applicatie:
•

Personeelsnummer

•

Volledige naam*

•

Adres, woonplaats*

•

Geboortedatum*

•

Nationaliteit*

•

Kopie identiteitsdocument**

•

ID: soort document, documentnummer en verloopdatum

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

Functie

•

Burgerservicenummer (BSN)

•

Handtekening*

•

A1-verklaring

•

Verblijfsdocument

•

VCA-diplomanummer
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Persoonsgegevens aangeduid met * zijn altijd verplicht en noodzakelijk voor het gebruik
van de Applicatie. Afhankelijk van de precieze omstandigheden kunnen meer van de
bovenstaande gegevens verplicht zijn.
Gegevens aangeduid met ** zijn slechts verplicht wanneer de betreffende persoon alleen
een nationaliteit heeft van buiten de EER.

Automatische verwerking:

2.3

•

Gegevens verzameld via cookies (geen tracking cookies);

•

IP-adressen bij het inloggen en support-aanvragen;

•

Aan- en afmeldtijden op sommige bouwplaatsen;

•

Pasnummer.

COMPU ACT SOFTWARE bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het
contract met Opdrachtgever goed uit te voeren en om uw gebruik van de Applicatie te
faciliteren.

3

Doel verzameling Persoonsgegevens

3.1

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen van
de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens. COMPU ACT SOFTWARE staat
Opdrachtgever hierin bij. Een van de doeleinden van Opdrachtgever is het beheren en
monitoren van inzet van arbeidskrachten die op een bouwplaats werkzaam zijn. Een verder
overzicht van de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens kunt u opvragen
bij Opdrachtgever.

4

Elektronische contactgegevens

4.1

Mocht u een elektronisch contactgegeven, zoals maar niet beperkt tot een e-mailadres,
aan COMPU ACT SOFTWARE hebben verstrekt, dan kan dit gegeven worden gebruikt
om een goed gebruik van de Applicatie mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de
Applicatie geeft u aan dat u akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van COMPU ACT
SOFTWARE over de Applicatie en de werking hiervan.

5

Ontvangers van Persoonsgegevens

5.1

De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicatie zijn inzichtelijk voor:
Opdrachtgever: Uw Persoonsgegevens worden met Opdrachtgever gedeeld om de
Applicatie optimaal te laten werken.
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Leveranciers: De partij die aan COMPU ACT SOFTWARE serverruimte beschikbaar stelt
om de Applicatie op uit te voeren. COMPU ACT SOFTWARE draagt er zorg voor dat
Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) worden
verwerkt en opgeslagen. Mochten Persoonsgegevens de EER verlaten, dan zal COMPU
ACT SOFTWARE maatregelen treffen om deze overdracht te laten verlopen op basis van
gepaste maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking of verlies.

6

Beveiliging

6.1

COMPU ACT SOFTWARE hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens.
Daarom neemt COMPU ACT SOFTWARE passende technische en organisatorische
maatregelen om Persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking te beschermen. Om de Persoonsgegevens te beveiligen, worden de volgende
maatregelen door COMPU ACT SOFTWARE geïmplementeerd:
•

Encryptie of pseudonimisering van Persoonsgegevens bij verzending en transport;

•

Beveiliging

van

servers

en

opslagruimte

voor

Persoonsgegevens

met

wachtwoorden en passende beveiligingsmaatregelen;
•

Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en
de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.

7

Uw rechten als betrokkene

7.1

Wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw
Persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval Opdrachtgever, is in
principe de entiteit waar u zich tot dient te richten om deze te effectueren. Afhankelijk van
de dienst van COMPU ACT SOFTWARE waar u gebruik van maakt, kan u ook de
mogelijkheid geboden worden om zelf uw rechten als betrokkene onder de Wetgeving
inzake gegevensbewerking uit te oefenen. Op basis van de Wetgeving inzake
gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:
•

Bezwaar: Afhankelijk van de situatie en de verwerkte Persoonsgegevens heeft u
het recht toestemming te geven aan of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw Persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking
plaatsvindt.
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•

Toegang: U heeft het recht om van Opdrachtgever een bevestiging te krijgen of u
betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dit het geval is,
toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens en de volgende informatie:
(i)

verwerkingsdoelen;

(ii)

categorieën van persoonsgegevens;

(iii) ontvangers of categorieën van ontvangers waar Persoonsgegevens aan
worden verstrekt, meer in het bijzonder ontvangers derde landen of
internationale organisaties;
(iv) waar mogelijk de voorziene bewaartermijn voor Persoonsgegevens, of,
indien dit niet mogelijk is, de criteria die hiervoor worden gehanteerd;
(v)

het bestaan van een recht om van ons rectificatie of verwijdering, dan wel
het beperken van de verwerking van persoonsgegevens te verzoeken, of
een bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(vi) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, zoals de
Autoriteit Persoonsgegevens;
(vii) ingeval Persoonsgegevens niet van u afkomstig zijn, beschikbare
informatie over de herkomst;
(viii) het bestaan van systemen voor geautomatiseerde besluitvorming,
inclusief profilering en, in ieder geval in die gevallen, duidelijke informatie
over de logica hierachter, alsmede het belang en de voorziene gevolgen
daarvan voor u.
In het geval Persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie
worden doorgegeven, heeft u het recht geïnformeerd te worden ten aanzien van
de toegepaste toereikende veiligheidsmaatregelen.
•

Rectificatie: U heeft het recht tot een onverwijlde rectificatie van u betreffende
Persoonsgegevens. Rekening houdend met de doelen van de verwerking heeft u
het recht om incomplete Persoonsgegevens aan te laten vullen, waaronder door
middel van een aanvullende verklaring.

•

Verwijdering: U heeft het recht Opdrachtgever te verzoeken u betreffende
Persoonsgegevens onverwijld te verwijderen, en er is een verplichting dit
onverwijld te doen in de volgende gevallen:
(i) de Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in het kader van het
doel waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
(ii) u trekt uw toestemming voor de verwerking in, in geval de
gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming en er geen andere
rechtsgrond voor verwerking bestaat;
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(iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen
verdere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor
de verwerking.
(iv) uw Persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt;
(v) de Persoonsgegevens dienen te worden gewist ter voldoening aan een
wettelijke verplichting in de Europese Unie of een lidstaat daarvan,
waaraan wij onderworpen zijn.
•

Melding: U heeft het recht op een melding aan derden waaraan uw gegevens zijn
verstrekt ingeval van een daadwerkelijke rectificatie, aanvulling, blokkering of
verwijdering als hierboven omschreven, tenzij een dergelijke melding onmogelijk
blijkt of een disproportionele inspanning van Opdrachtgever vergt.

•

Overdraagbaarheid: U heeft het recht de Persoonsgegevens die u ons heeft
verstrekt in een algemeen gebruikt machineleesbare vorm te verkrijgen, alsmede
het recht om de Persoonsgegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke
te zenden.

•

Klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

•

Recht op beperking van de verwerking: U heeft recht op een beperking van de
verwerking, indien:
(i) U de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode
die Opdrachtgever in staat stelt de juistheid te controleren;
(ii) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de
persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het
gebruik ervan;
(iii) de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in het kader van de
verwerkingsdoelen.

7.2

Indien u Opdrachtgever verzoekt om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren,
dan kan het zijn dat u de Applicatie niet meer kunt gebruiken.

8

Toepasselijk recht en geschillen

8.1

Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy en iedere overeenkomst
tussen u en COMPU ACT SOFTWARE.
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8.2

Ieder geschil in verband met deze Policy of het gebruik van de Applicatie zal worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem.

9

Vragen

9.1

Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met Opdrachtgever.
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