PRIVACYVERKLARING
1 Inleiding
DZAP Groep B.V. (hierna: “DZAP” of “wij”) is een organisatie (bedrijf) waar architecten en
projectmanagers in nauwe samenwerking projecten van A tot Z initiëren, ontwerpen, begeleiden en
opleveren. Deze projecten concentreren zich op een aantal specialismen waarop DZAP
onderscheidend acteert, zoals: Hospitality & Hostmanship, Werkplekconcepten, Interieurontwerp,
Projectmanagement, Facility management en Revitalisatie. DZAP is gevestigd in Naarden.
DZAP verwerkt gegevens over personen (“persoonsgegevens”).
DZAP handelt daarbij in principe als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
DZAP verwerkt daarbij onder meer gegevens van:
-

sollicitanten of personen die zich oriënteren op een baan bij DZAP (“sollicitanten”);
personen die werkzaam zijn bij DZAP (“werknemers”);
personen die klant zijn bij DZAP of die werkzaam zijn bij opdrachtgevers van DZAP
(“opdrachtgevers”);
personen van wie DZAP producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij
leveranciers van DZAP (“leveranciers”);
derden, die geen klant zijn, maar bijvoorbeeld de website van DZAP bezoeken (“derden”).

In deze privacyverklaring behandelen wij de volgende onderwerpen;
•
•
•
•

welke persoonsgegevens wij (kunnen) verwerken;
voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en op grond van welke wettelijke
grondslag;
welke rechten personen hebben ten aanzien van de gegevens die wij van hun verwerken;
met wie u contact kunt opnemen over deze privacyverklaring.

2 De persoonsgegevens die DZAP verwerkt
Van sollicitanten:
i) contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers), geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats,
geslacht;
ii) gegevens betreffende opleidingen en (of) cursussen of andere trainingen die zijn gevolgd;
iii) gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking;
iv) gegevens die op een curriculum vitae zijn vermeld;
v) andere gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is
door toepasselijke wet- of regelgeving.
Van werknemers:
i) contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers, eventueel noodnummer), geboortedatum,
nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, bankrekeningnummer, mogelijk identiteitsbewijs, gegevens van
familie (waaronder van partner en kinderen ten behoeve van pensioen);
ii) gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking;
iii) gegevens die op een curriculum vitae zijn vermeld;
iv) gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is door toepasselijke wet- of
regelgeving.

1

Van opdrachtgevers:
i) contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers), geslacht, bankrekeningnummer van de klant,
mogelijk identiteitsbewijs;
ii) gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is
door toepasselijke wet- of regelgeving.
Van leveranciers:
i) contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers), geslacht, eventueel bankrekeningnummer;
ii) gegevens om bestellingen te kunnen doen of diensten af te nemen;
iii) andere gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is
door toepasselijke wet- of regelgeving.
Van derden:
i) contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers), geboortedatum en geslacht;
ii) gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens die worden vastgelegd om
bezoekersstatistieken van de website bij te houden;
iii) gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd
voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden
van het contact met deze derden.
3 Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke grondslag?
DZAP verwerkt alleen gegevens wanneer daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. DZAP
verwerkt de hiervoor genoemde gegevens derhalve alleen als:
i) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (“overeenkomst”);
ii) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DZAP rust
(“wettelijke plicht”);
iii) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DZAP of
een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de
belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het
gaat (“gerechtvaardigd belang”); of
iv) degene van wie persoonsgegevens wordt verwerkt toestemming heeft gegeven voor de verwerking
(“toestemming”).
Sollicitanten:
Doeleinden
Het kunnen beoordelen of een sollicitant geschikt is
voor de functie

Grondslagen
- Uitvoering overeenkomst, althans in de
precontractuele fase; of
- Wettelijke plicht; of
- Gerechtvaardigd belang

Werknemers:
Doeleinden
Het kunnen uitvoeren van de arbeidsverplichtingen,
waaronder het betalen van het salaris en deelname
pensioenverzekering
De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

Grondslagen
- Uitvoering overeenkomst, althans in de
precontractuele fase; of
- Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht; of
-Gerechtvaardigd belang
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Opdrachtgevers:
Doeleinden
Om diensten aan de opdrachtgevers te kunnen
verlenen en hen te kunnen adviseren
Het doen uitoefenen van accountantscontrole of een
andersoortige controle
De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

Grondslagen
- Uitvoering overeenkomst; of
- Gerechtvaardigd belang
- Uitvoering overeenkomst; of
- Wettelijke plicht
- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang

Leveranciers:
Doeleinden
Het kunnen doen van bestellingen en (of) het afnemen
van diensten
Het onderhouden van contacten
Het kunnen doen uitoefenen van een
accountantscontrole of andersoortige controle
De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

Grondslagen
- Uitvoering overeenkomst; of
- Gerechtvaardigd belang
- Uitvoering overeenkomst; of
- Gerechtvaardigd belang
- Wettelijke plicht; of
- Gerechtvaardigd belang
- Wettelijke plicht; of
- Gerechtvaardigd belang

Derden:
Doeleinden
Onze diensten aan opdrachtgevers te kunnen verlenen
en hen te adviseren
Het verlenen van toegang tot de website van DZAP
Het onderhouden van contacten en (of) het verzenden
van informatie over de diensten van DZAP
De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

Grondslagen
- Wettelijke plicht; of
- Gerechtvaardigd belang
- Wettelijke plicht; of
- Gerechtvaardigd belang
- Toestemming; of
- Gerechtvaardigd belang
- Wettelijke plicht; of
- Gerechtvaardigd belang

4 Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?
Persoonsgegevens over sollicitanten kunnen wij delen met:
i) personen die bij DZAP werkzaam zijn;
ii) leveranciers van DZAP wanneer bijvoorbeeld een externe test wordt afgenomen;
Persoonsgegevens over werknemers kunnen wij delen met:
i) leveranciers van DZAP, zoals accountants, leasemaatschappen, pensioenverzekeraars en
telefoonproviders;
ii)personen die werkzaam zijn bij DZAP;
iii) anderen wanneer toestemming is verkregen of wanneer dit vereist is op basis van toepasselijke
wet- en (of) regelgeving.
Persoonsgegevens over opdrachtgevers kunnen wij delen met:
i) personen die werkzaam zijn bij DZAP;
ii) leveranciers, zoals bedrijven die goederen en of diensten leveren;
iii) anderen wanneer toestemming is verkregen of wanneer dit vereist is op basis van toepasselijke
wet- en (of) regelgeving.
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Persoonsgegevens over leveranciers kunnen wij delen met:
i) personen die bij DZAP werkzaam zijn;
ii) opdrachtgevers van DZAP;
iii) anderen wanneer toestemming is verkregen of wanneer dit vereist is op basis van toepasselijke
wet- en (of) regelgeving.
Persoonsgegevens over derden kunnen wij delen met:
i) personen die bij DZAP werkzaam zijn;
ii) leveranciers van DZAP;
iii) opdrachtgevers van DZAP;
iv) anderen wanneer toestemming is verkregen of wanneer dit vereist is op basis van toepasselijke
wet- en (of) regelgeving;
5 De wijze van bescherming van persoonsgegevens
Wij vinden de beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben daarom passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het gaat daarbij om administratieve,
fysieke en technologische maatregelen. Personen die bij DZAP werkzaam zijn, zijn gebonden
aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht
zijn op de adequate bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken.
6 Cookies op de website van DZAP (https://dzap.nl/)
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat
bij volgende bezoeken aan onze website wordt opgeroepen of waarmee bepaalde analytische
gegevens over uw bezoek voor DZAP inzichtelijk worden gemaakt.
De website van DZAP maakt enkel gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Dit doen
wij doordat wij gebruik maken van de diensten Google Analytics en Hotjar. Deze diensten geven ons
inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruiksstatistieken zoals
het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die met name bezocht worden en de gemiddelde duur
van een bezoek.
Wij hebben met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om zeker te stellen dat
persoonsgegevens die in het kader van deze analytische diensten worden verzameld, alleen worden
gebruikt om ons inzicht te bieden in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en zodat de
aanbieders van deze diensten zelf geen gebruik zullen maken van de persoonsgegevens. Wij hebben
de diensten zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met ons. De laatste cijfers
van IP-adressen worden verwijderd waardoor de gegevens op geen enkele wijze meer te herleiden
zijn naar personen. Doordat deze cookies volledig zijn geanonimiseerd mogen wij deze plaatsen
zonder toestemming.
7 Doorgifte naar landen buiten de EER
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land
buiten de Europees Economische Ruimte (EER), zoals een leverancier of opdrachtgever die niet in de
EER gevestigd is.
Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER,
dan zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens – conform de toepasselijke wet- en
regelgeving - adequaat beveiligd zijn.
Dat kunnen we doen door een overeenkomst te sluiten met de ontvanger van uw persoonsgegevens.
De inhoud van die overeenkomst zal overeenkomen met een goedgekeurd model van de Europese
Commissie of nationale toezichthouder.
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8 Hoelang bewaart DZAP uw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig:
i) voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt (zoals
beschreven in hoofdstuk 3): gegevens over sollicitanten worden, op verzoek van sollicitant, vier weken
na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de betrokkene
bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om die langer (en ten
hoogste een jaar) te bewaren; of
ii) om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor onze boekhouding.
9 Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Privacywetging kent personen de navolgende rechten toe ten aanzien van hun persoonsgegevens:
i) het recht op toegang en inzage: u hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de
persoonsgegevens die we over u bewaren en die in te zien.
ii) het recht om rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om correctie
van uw persoonsgegevens wanneer ze incorrect zijn, alsmede het recht om de door DZAP verwerkte
persoonsgegevens te verwijderen;
iii) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de
verwerking te vragen: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, alsmede het recht om DZAP te verzoeken de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken;
iv) het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking
gebaseerd is op uw toestemming en u die toestemming dus eerder heeft gegeven;
v) het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen
organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit heeft alleen betrekking
op de persoonsgegevens die aan DZAP zijn verstrekt.
Voornoemde rechten van betrokkenen gelden niet onder alle omstandigheden. Op grond van de
toepasselijke privacywetging zijn er immers uitzonderingen. Wanneer er sprake is van zo’n
uitzondering, zal DZAP dat aangeven en toelichten.
10 Contactgegevens & recht klant in te dienen
Indien u van een van voornoemde rechten gebruik wenst te maken, kunt u een email sturen aan
info@dzap.nl. Indien u van mening bent dat DZAP uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt
u eveneens aan het hiervoor genoemde e-mailadres uw klacht indienen. U hebt ook het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit
Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
11 Wijzigingen van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de
privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
Indien sprake is van substantiële wijzigingen, dan doen wij ons best om de betrokkenen
hierover rechtstreeks te informeren.

5

