Privacyverklaring Van Wijnen voor bouwplaatsen en projecten
Als hoofdaannemer is Van Wijnen verantwoordelijk voor de gehele bouw- of projectketen van eigen
medewerkers in loondienst, medewerkers in loondienst van onze onderaannemers, ingeleende
arbeidskrachten en zzp’ers die op de bouwplaats of project werk verrichten (hierna samen:
“bouwplaatspersoneel”). Deze verklaring heeft ook betrekking op de bezoekers en leveranciers van onze
bouwplaatsen en projecten. Om de projectketen inzichtelijk te krijgen zodat Van Wijnen aan relevante weten regelgeving kan voldoen, moeten bouwplaatspersoneel, bezoekers en leveranciers worden
geïdentificeerd en geregistreerd.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar u als persoon.
Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Ook uw pasfoto is een
persoonsgegeven. Alles wat we met die persoonsgegevens doen, wordt ‘verwerken’ genoemd. Dat kan
bijvoorbeeld gaan om verzamelen, bewaren, raadplegen, delen, wijzigen of verwijderen van
persoonsgegevens.

Digitale bouwplaatsregistratie en toegangscontrole
Van Wijnen gebruikt voor de registratie en identificatie van bouwplaatspersoneel een digitaal
registratiesysteem en toegangscontrole, Bouwplaats Check-in (“BPCI”). Deze ‘Privacyverklaring voor
bouwplaatsen en projecten’ beschrijft hoe Van Wijnen omgaat met de persoonsgegevens van
bouwplaatspersoneel, bezoekers en leveranciers in het kader van aanwezigheidsregistratie en
toegangscontrole op onze bouwplaatsen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Met BPCI verwerkt Van Wijnen, voor zover toegestaan en nodig, de volgende categorieën
persoonsgegevens van bouwplaatspersoneel:
• basisgegevens om vast te stellen wie u bent, zoals naam, adres en woonplaats;
• uw bedrijfsgegevens of die van uw werkgever;
• contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
• identificatiegegevens en geldigheid van uw paspoort of identiteitskaart. Wij verwerken alleen een kopie
van uw paspoort of identiteitskaart als u afkomstig bent van buiten de EER;
• burgerservicenummer (bsn);
• demografische gegevens zoals geboortedatum, -plaats en nationaliteit;
• handtekening;
• autorisatiegegevens om vast te stellen of u toegang heeft tot een bouwplaats en/of tot welk deel van die
bouwplaats. Bent u een buitenlandse arbeidskracht/zzp-er en/of afkomstig van buiten de EER? Dan
hebben autorisatiegegevens ook betrekking op uw werkvergunning(en);
• pasfoto in lage resolutie;
• beroep en (arbeids)relatie;
• gegevens over wanneer u aanwezig was op de bouwplaats (datum en tijdstip);
• helmnummer, indien hiervan gebruik wordt gemaakt;
• of u over voldoende kennis of certificaten beschikt op het gebied van veilig werken (bijvoorbeeld Safety
Check-In, Generieke Poortinstructie of VCA);
• of u de controlevragen voor de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft beantwoord.

Met BPCI verwerkt Van Wijnen de volgende categorieën persoonsgegevens van bezoekers en leveranciers:
•
bedrijfsnaam;
•
voor- en achternaam;
•
autorisatiegegevens om vast te stellen of u toegang heeft tot een bouwplaats en/of tot welk deel van
die bouwplaats.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Alle bedrijfsonderdelen die behoren tot Van Wijnen kunnen persoonsgegevens verwerken en zijn
‘verwerkingsverantwoordelijk’ voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens met BPCI. Deze
Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen die vallen onder Van Wijnen Groep. De
contactgegevens van alle bedrijfsonderdelen van Van Wijnen vindt u hier.
Voor bouwplaatsregistratie, identificatie, authenticatie, toegangscontrole en veiligheidsinstructie maakt Van
Wijnen gebruik van een partij (“Verwerker”) om met BPCI persoonsgegevens te verwerken. Van Wijnen
bepaalt daarbij wat er moet gebeuren en hoe (“doel en middelen”). Hier leest u meer over de Verwerker.

Op basis van welke grondslagen verwerken we uw gegevens?
Van Wijnen verwerkt persoonsgegevens met BPCI op basis van één of meer van de volgende wettelijke
grondslagen:
• om een overeenkomst met een betrokkene uit te voeren;
• om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
• om de gerechtvaardigde belangen te behartigen van Van Wijnen of van derden zoals onderaannemers
en andere (keten)partners.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Van Wijnen verwerkt persoonsgegevens in het kader van bouwplaatsregistratie en toegangscontrole, om
daarmee te voldoen aan de volgende wettelijke (zorg)verplichtingen:
• Identificatieplicht1: bouwplaatspersoneel moet zich op de werkplek kunnen identificeren met een geldig
identiteitsbewijs. Van Wijnen is verplicht de identiteit van bouwplaatspersoneel te controleren
(authenticatie).
• Zorgplicht Veiligheid2: op Van Wijnen rust een algemene zorgplicht om de veiligheid en gezondheid van
alle personen op de bouwplaats te waarborgen (Arbowetgeving). Van Wijnen gebruikt daartoe o.a.
digitale identificatie en registratie van bouwplaatspersoneel, bezoekers en leveranciers.
• Wettelijke aansprakelijkheid3: Van Wijnen is er aansprakelijk voor dat op onze bouwplaatsen ‘eerlijk’
wordt gewerkt. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat loonheffingen door onderaannemers en uitleners
correct en juist worden afgedragen; en dat enkel personen werkzaam zijn op onze bouwplaatsen, die
bevoegd zijn om in Nederland te werken. Hiermee vervult Van Wijnen een rol in het algemeen belang
dat ‘eerlijk’ wordt gewerkt op Nederlandse bouwplaatsen.
Sommige bouwplaatsen vragen om verdergaande maatregelen in het kader van toegangscontrole. Indien
noodzakelijk beveiligt Van Wijnen met onder andere BPCI de toegang tot onze bouwplaatsen. Dit doen wij
met gebruik van toegangscontrole met een toegangspas (RFID-pas), een tourniquet, een portier, en/of
cameratoezicht en videoregistratie.

1

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN; Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet en
CAO Bouw & Infra; Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) en Wet inlenersaansprakelijkheid; de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS);
de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Wagweu); herziene Detacheringsrichtlijn.

2

Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet en CAO Bouw & Infra.

3

Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) en Wet inlenersaansprakelijkheid; de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS); artikelen 5 en 6
CAO Bouw & Infra; de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Wagweu)

Met wie wisselen we gegevens uit?
Voor de doelen hierboven vermeld, is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te ontvangen van uw
werkgever en kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens uit te wisselen met andere partijen. Van Wijnen
verstrekt uw persoonsgegevens aan deze partijen alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen
en op basis van de vermelde grondslagen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld uitwisselen met:
• een ander bedrijfsonderdeel binnen de organisatie van Van Wijnen;
• partijen die van belang zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals ketenpartners,
onderaannemers en leveranciers. Dit kan ook een partij zijn in een land buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). In dat geval zien wij erop toe dat de gegevens worden uitgewisseld volgens
de geldende regels;
• toezichthouders en andere instanties die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
• externe leveranciers aan wie Van Wijnen ondersteunende diensten uitbesteedt, zoals de Verwerker van
BPCI.
Schakelen wij een derde in om uw gegevens te verwerken, dan blijft Van Wijnen verantwoordelijk voor de
bescherming van uw persoonsgegevens. Met de derde sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die
voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving
van de privacywetgeving, is Van Wijnen niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Wel wijzen wij hen erop
dat zij uw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk tien (10) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin deze
zijn verkregen, dan wel zes (6) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin voor het laatst gebruik is
gemaakt van de diensten van een betrokkene op een bouwplaats of project.
Zijn persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor verweer tegen een opgelegde, of mogelijk op te leggen, boete
door de Inspectie SZW dan wel voor een (mogelijke) aansprakelijkstelling door de belastingdienst en/of
regresvordering op derde, dan worden deze langer bewaard.
Zijn er meerdere bewaartermijnen van toepassing, dan wordt de langste termijn aangehouden.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. In onze organisatie hebben we passende maatregelen
genomen om de persoonsgegevens van bouwplaatspersoneel, bezoekers en leveranciers te beschermen.
Wilt u melding doen van mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens of van een mogelijk datalek? Stuurt u
dan een e-mail naar datalek@vanwijnen.nl

Wat zijn uw rechten?
Vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens met BPCI verwerken, heeft u verschillende rechten.
Informatie en inzage
U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. Wij zijn verplicht u deze informatie te
verstrekken.

Het intrekken van uw toestemming
Verwerken wij uw gegevens omdat u hier toestemming voor heeft gegeven en trekt u uw toestemming in,
dan mogen wij uw gegevens niet verder verwerken.
Correctie of verwijdering van gegevens
Kloppen uw persoonsgegevens niet, zijn deze gewijzigd of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen deze
te corrigeren. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn
voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt, wanneer u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen
de verwerking.
Beperking
U kunt ons vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat
de gegevens volgens u niet kloppen.
Dataportabiliteit
U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen. U kunt dit doen door een e-mail te
sturen naar rechten@vanwijnen.nl. Binnen vier weken ontvangt u van ons bericht waarin staat wat wij met
uw verzoek doen. Is er sprake van een gerechtvaardigde grond of een wettelijke verplichting waardoor wij
niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wijzen wij uw verzoek af. U kunt hiertegen een bezwaar indienen
bij Van Wijnen via rechten@vanwijnen.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de behandeling van uw verzoek kunnen wij u vragen om identificatie. Ook kan het nodig zijn om uw
persoonsgegevens te verwerken voor een goede beantwoording van uw vragen.

Klachten
Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Wijnen? Laat het ons
weten via klachten@vanwijnen.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens vindt u hierover meer informatie.

Wijziging van de privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij
informeren u hierover via de website. De actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website.
Baarn, februari 2021

