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Privacyverklaring Bouwplaatsen 
 

1. Inleiding 
Zwaluwe zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij 
persoonsgegevens verwerkt. Zwaluwe gaat vertrouwelijk om met verzamelde 
persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.  

 
Onder “Zwaluwe” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt 
bedoeld alle entiteiten van Zwaluwe (waaronder Zwaluwe Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V., 
Zwaluwe Projectontwikkeling B.V., J&W Metselwerken B.V., Zwaluwe Prefab B.V., Zwaluwe 
Zwijndrecht B.V.). 

 

2. Persoonsgegevens  
Zwaluwe verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn 
gesteld. 
Zwaluwe verwerkt de volgende persoonsgegevens van medewerkers van onze onderaannemers:  

 

• Naam, adres en woonplaats medewerker;  

• Geboortedatum; 

• Nationaliteit; 

• Type, nummer en geldigheidsdatum identiteitsbewijs; 

• BSN-nummer (niet van toepassing bij zzp’ers); 

• Naam, adres en plaats werkgever; 

• A1 verklaring als werkgever buiten Nederland is gevestigd;  

• Verblijfsvergunning als medewerker geen EER nationaliteit heeft; 

• Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV als medewerker geen EER nationaliteit heeft; 

• Kopie paspoort als medewerker geen EER nationaliteit heeft; 

• Certificering en diploma gegevens; 

• Telefoonnummer voor noodsituaties. 
 

Van bezoekers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door Zwaluwe: 

• Naam bezoeker;  

• Werkgever; 
 

Zwaluwe verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van 
toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke 
verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is. 
 
Zwaluwe kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een 
contract verplicht is.  
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Zwaluwe kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of 
gerechtvaardigd belang. Zwaluwe informeert de betrokkene hierover.  

 
Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de 
Zwaluwe de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.  

 

3. Doeleinden  
Zwaluwe zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of  
indien Zwaluwe moet voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Zwaluwe verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om het risico op (keten)aansprakelijkheid op grond van de Invorderingswet 1990 en de Wet  
aanpak schijnconstructies te beperken; 

• Aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen uit de Arbowet, Wet Arbeid  
Vreemdelingen en Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi), en te 
voorkomen dat Zwaluwe op grond van het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen 
aansprakelijk kan worden gesteld; 

• In het kader van uw veiligheid en de veiligheid van andere medewerkers, bijvoorbeeld om  
adequaat te kunnen handelen in geval van een ongeluk op de bouwplaats. 

 
De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:  

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Zwaluwe;  

• De bescherming van vitale belangen van u of andere personen;  

• En de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Zwaluwe. 
 

4. Bewaartermijn  
Zwaluwe zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de 
doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.  

 

5. Rechten betrokkenen  
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke 
uitzonderingsgronden – het recht om Zwaluwe te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of 
wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.  
 
Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient 
Zwaluwe  de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Zwaluwe zal 
binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit 
bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden 
verlangd.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of 
een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar AVG@zwaluwe.nl. 
 
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan 
heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.  
 
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende 
orgaan, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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6. Persoonsgegevens niet verkregen van betrokkene  
Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Zwaluwe de 
betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, 
of zij afkomstig zijn van openbare bronnen. 

 

7. Gegevens uitwisselen met anderen  
Zwaluwe verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd 
of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Zwaluwe 
deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
aanwezigheidsregistratie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan gaan onder 
andere om: Belastingdienst, adviseurs en hoofdaannemers/opdrachtgevers. Met bedrijven die 
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwaluwe blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

8. Beveiliging 
Zwaluwe treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte 
persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot 
degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen 
die binnen de organisatie van Zwaluwe inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om 
hier vertrouwelijk mee om te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van 
misbruik, neem dan contact op via AVG@zwaluwe.nl. 

 

9. Profilering en cookies 
Zwaluwe maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over 
aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Zwaluwe de 
website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet 
te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

10. Contactgegevens Zwaluwe 
Naam organisatie : Zwaluwe 
Postcode en adres : 4927 PC  Thijssenweg 12 
Plaats  : Hooge Zwaluwe          
E-mail  : AVG@zwaluwe.nl 

                  

11. Wijziging privacyverklaring  
Zwaluwe behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een 
aanpassing is doorgevoerd, dan zal de datum en het versienummer, te vinden onderaan de 
privacyverklaring, worden herzien en gepubliceerd. 
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