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Djops ZZP BV

Djops Uitzendgroep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze
diensten. Voor de meeste van deze gegevens geldt dat wij een wettelijke verplichting hebben om deze te verzamelen
en te verwerken.

Inschrijfgegevens verzamelen

Op het moment dat je bij ons terecht komt verzamelen we direct een aantal gegevens van jou. Bij een inschrijving verwerken wij de gegevens die op het inschrijfformulier staan in ons systeem. Daarnaast verwerken wij ook:
•
werkervaring en curriculum vitae (CV);
•
gegevens over je beschikbaarheid;
•
gegevens over je mobiliteit, zoals beschikking over eigen vervoer en welke rijbewijzen je hebt;
•
overige gegevens die van toegevoegde waarde zijn om te beoordelen bij welke functie of bedrijf je het
beste past.

Overig gegevensverzameling op het moment dat je voor Djops gaat werken

Op het moment dat je voor ons gaat werken of werkt zullen wij nog een extra aantal gegevens verwerken:
•
aanvullende persoonsgegevens zoals nationaliteit, BSN, ID-kaart/Paspoort en eventueel een
tewerkstellingsvergunning;
•
gegevens voor de uitvoering van een juiste salarisadministratie;
•
betalingsgegevens d.m.v. een kopie van je bankpas;
•
overige zaken zoals verlof- en verzuimregistraties;
•
als het noodzakelijk is voor de functie en of bedrijf waar je gaat werken kunnen ook bijzondere
persoonsgegevens verwerkt worden, zoals een verklaring van goed gedrag of medische keuring. Als dit het
geval is, dan zullen we jou daar over informeren.

Jouw gegevens worden verwerkt om:
•

jou te kunnen matchen bij het zoeken naar kandidaten bij een openstaande vacature (matching),
welke zo goed mogelijk aansluit bij jou verwachtingen, eisen en capaciteiten;
te kunnen beoordelen of je een geschikte kandidaat zou zijn bij een openstaande vacature binnen onze
organisatie of bij één van onze opdrachtgevers;
een goede uitvoer van de salarisadministratie te kunnen realiseren, zoals het verwerken van jouw loonstroken,
het uitvoeren van je salarisbetaling, maar ook het doen van afdrachten naar de belastingdienst,
pensioenfonds en overige;
onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van een overeenkomst als zijnde een arbeidsovereenkomst
met jou of een overeenkomst van opdracht in geval van een zelfstandige;
contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen en aanbieden van werk of andere zaken
die gerelateerd zijn aan werk;
het gebruik van leaseauto’s en eventueel vergoeding van brandstofkosten of het vergoeden van reiskostenver
goeding en verwerken van eventuele boetes betreffende het verkeer te kunnen verwerken;
onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid en/of dienstverlening van onze organisatie;
jou goed te kunnen begeleiden bij verzuim en mogelijk te werken aan re-integratie en de opvolging daarvan;
onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te optimaliseren en te
verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te verbeteren.
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Aan wie verstrekken we jouw gegevens

Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze interne
werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun
werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van
een overeenkomst.
Bij het bemiddelen naar werk zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij
denken dat jij van toegevoegde waarde bent. Dit beperken we zoveel mogelijk tot het minimale of wettelijk verplichte.
Als je werkzaam bent voor onze organisatie of in opdracht van ons bij één van onze opdrachtgevers werkt, dan hebben
wij wettelijke verplichtingen bij het nakomen van de overeenkomst en het uitvoeren van de salarisadministratie.
Wij zullen daarom jouw gegevens verstrekken aan de volgende organisaties of overheden: belastingdienst,
pensioenfondsen en indien van toepassing beslagleggers.
In geval van verzuim en de begeleiding daarvan zal een arbodienst ingeschakeld worden en indien van toepassing ook
een Arboarts. Gezien de wettelijke verplichting van opvolging en begeleiding zullen wij jouw gegevens verstrekken
welke relevant zijn voor deze opvolging en begeleiding. Indien noodzakelijk zullen wij ook jouw gegevens doorsturen
naar het UWV, bijvoorbeeld wanneer je tijdens verzuim uit dienst gaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang als jij gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Ook hebben wij vanuit
wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Dit is onder andere het aanleveren van bewijslast
en/of eventuele vorderingen die betrekking kunnen hebben op het heden en het verleden.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je
altijd terecht bij jouw contactpersoon binnen Djops. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen
via e-mail: info@djops.nl.

2/2

AVG 2020.1-NL

