
het vervul len van haar rol  a ls  werkgever voor de werknemers,  zowel  vast  a ls  f lexibel ,  waartoe in
ieder geval  maar niet  uits luitend de volgende verwerkingen behoren:  het opbouwen en beheren van
personeelsdossiers en verzuimdossiers ,  sa lar isadministrat ie ,  het voldoen aan verpl icht ingen in het
kader van re- integrat ie ,  het beoordelen van geschiktheid van werknemers;
het vervul len van haar rol  a ls  opdrachtnemer of  leverancier  op vele vlakken binnen de vele
verschi l lende facetten waarin Tradinco werkzaam is ,  waartoe in ieder geval  maar niet  uits luitend de
volgende verwerkingen horen:  het beheren van gegevens van prospects ,  k lanten en opdrachtgevers
in CRM en het onderhouden van deze zakel i jke relat ies;
het verstrekken van gegevens van vaste en f lexibele werknemers aan klanten en opdrachtgevers ,
hetgeen noodzakel i jk  is  voor de uitvoering van een overeenkomst.  De wet ver langt van Tradinco om
bepaalde gegevens van haar medewerkers te verstrekken aan deze klanten/opdrachtgevers waar de
werknemers werkzaam zi jn .  Deze klanten/opdrachtgevers dienen de identiteit  van de werknemers
te kunnen controleren en gegevens op te nemen in hun administrat ie .  Waar de grondslag voor
verstrekking niet  wettel i jk  is  vastgelegd,  maar de klant/opdrachtgever het toch Tradinco ver langt ,
v indt er  te a l len t i jde een toets plaats om te beoordelen of de gegevensverstrekking conform de
Wet bescherming persoonsgegevens plaatsvindt;
het verstrekken van gegevens van werknemers aan de Ri jksoverheid,  daar waar dit  gevraagd
wordt/vereist  is ,  b i jvoorbeeld voor het verkr i jgen van een verklar ing omtrent gedrag voor
medewerkers;  
het verstrekken van gegevens aan bewerkers van Tradinco,  hetgeen noodzakel i jk  is  voor de
uitvoering van een overeenkomst tussen Tradinco en deze bewerker.  Een bewerker van Tradinco
dient a lt i jd een bewerkersovereenkomst te ondertekenen waarin de rechten van de betrokkenen
voldoende geborgd z i jn en de bewerker verpl icht wordt de gegevens passend te bevei l igen.  

Privacy verklar ing
Inleiding 
Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V.  is  een internat ionaal  opererend special ist isch bedri j f  act ief  in
test ,  meet en kal ibrat ie producten,  -diensten en -software.  Tradinco is  gevest igd te Zoetermeer
(Radonstraat 250,  2718TB).  

Dit  is  de pr ivacy verklar ing van Tradinco Instrumenten-Apparaten bv,  hierna genoemd ‘Tradinco’ ,
ingeschreven in het Handelsregister  bi j  de Kamer van Koophandel  onder nummer 27210742.  Deze
privacy verklar ing heeft  betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Tradinco.  In deze
verklar ing informeert  Tradinco haar betrokkenen over de verschi l lende gegevensverwerkingen die
plaatsvinden.

Omgang met persoonsgegevens 
Tradinco respecteert  de pr ivacy van al le  stakeholders zoals  maar niet  beperkt tot  medewerkers ,
k lanten,  leveranciers ,  re lat ies ,  gebruikers van onze website.  Wij  dragen er zorg voor dat de
persoonl i jke informatie ,  die u ons verschaft  vertrouwel i jk  wordt behandeld.  Deze pr ivacy verklar ing is
uits luitend van toepassing op Tradinco.

Doeleinden van verwerking 
Tradinco verzamelt  en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

1.

2.

3.

4.

5.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat het onder een van bovenstaande doeleinden
valt ,  v indt te a l len t i jde een toets plaats om te beoordelen of een van de wettel i jke doeleinden van
toepassing is  en of  een rechtmatige grondslag bestaat voor verwerking.

Verwerking van persoonsgegevens:  medewerkers en zakel i jke relat ies 
De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers binnen Tradinco vindt voornamel i jk  plaats op
gebied van HR. Tradinco verwerkt van haar werknemers uits luitend gegevens die nodig voor het
aanleggen en onderhouden van het personeels-  en eventueel  verzuimdossier .  Gedurende het
dienstverband en de wettel i jke bewaartermijnen na het eindigen van het dienstverband bewaart
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Tradinco,  naast  de noodzakel i jke basisgegevens van werknemers,  in het dossier  een kopie van het ID-
bewijs ,  referenties en getuigschriften en indien nodig/van toepassing pre-screening documentat ie ,  A1-
verklar ingen,  verbl i j fsvergunningen,  tewerkstel l ingsvergunningen en notif icat ies .  

Daarnaast worden er gegevens van zakel i jke relat ies verwerkt ,  namel i jk  van (potentiële)  k lanten,
leveranciers en (andere)  samenwerkingspartners.  De gegevens die Tradinco verwerkt van haar zakel i jke
relat ies z i jn veelal  bedri j fsgegevens en val len niet  onder de Wet bescherming persoonsgegevens.  De
gegevens van contactpersonen (naam, contactgegevens,  funct ie)  van al le  zakel i jke relat ies val len wel
onder de Wet bescherming persoonsgegevens.  Tradinco gaat met a l le  gegevens zeer zorgvuldig om.
Ook de bedri j fsgegevens worden zeer vertrouwel i jk  behandeld.

Verstrekken van gegevens aan derden 
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakel i jk  z i jn om uitvoering te geven een
aan overeenkomst,  dan wel  om wet- en regelgeving na te leven.  Deze verstrekking geschiedt met het
doel  om dienstver lening te verbeteren,  ten behoeve van klantbeleving,  het verbeteren van
arbeidsomstandigheden,  ten behoeve van de gezondheid van onze medewerkers en het terugdringen
van verzuim. Tradinco verstrekt in geen enkel  geval  persoonsgegevens aan derden ten behoeve van
commercieel  gewin.

Om uitvoering te geven aan overeenkomsten met opdrachtgevers/klanten en een van de doeleinden
zoals  hierboven genoemd dient Tradinco gegevens te verstrekken aan deze part i jen.  Tradinco toetst
alt i jd of  de opdrachtgever/klant niet  meer gegevens vraagt dan noodzakel i jk  voor het doel  en maakt
afspraken met deze part i jen teneinde de bescherming van deze gegevens te waarborgen.  Als  de wet dit
vereist  zal  Tradinco gegevens verstrekken aan de Ri jksoverheid of  handhavingsinstanties.

Inschakelen van bewerkers 
Voor het uitvoeren van haar werkgeversrol  kan Tradinco gebruik maken van of diensten uitbesteden
aan derden.  Voorbeelden hiervan z i jn het uitbesteden van:  loonadministrat ie ,  ICT-beheer,  strategische
personeelsplanning en de inzet van zzp-ers .  Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken,
waardoor z i j  a ls  bewerker worden aangemerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
Tradinco eist  van haar bewerkers een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens.  De lat  l igt
voor bewerkers hoger dan voor Tradinco zelf ,  aangezien de gegevens buiten de Tradinco-omgeving
worden gebracht en verwerkingen dus minder in het z icht van Tradinco plaatsvinden.  Bewerkers
worden mede geselecteerd op hun pr ivacy beleid,  afspraken worden contractueel  vastgelegd en indien
daartoe aanleiding is  wordt de nakoming ervan gecontroleerd.

Bijzondere persoonsgegevens 
Wij verwerken uits luitend bi jzondere persoonsgegevens voor zover u hier  expl ic iet  toestemming voor
geeft ,  dan wel  daartoe een (andere)  wettel i jke grondslag bestaat .  Bi jzondere persoonsgegevens z i jn
gegevens over iemands godsdienst of  levensovertuiging,  ras ,  pol i t ieke gezindheid,  gezondheid,
seksuele leven,  evenals  gegevens betreffende het l idmaatschap van een vakvereniging.  Daarnaast
val len hier  strafrechtel i jke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of  hinderl i jk  gedrag in
verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit  gedrag.

De bi jzondere gegevens die wi j  verwerken betreffen veelal  gegevens die z i jn af  te le iden uit  uw
identiteitsbewijs  waarvan wi j  op grond van wet een kopie moeten maken als  u voor ons gaat werken.
Daarnaast kunnen wi j  b i jzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid,
uitker ingssituat ie of  achtergrond.  Wij  doen dit  om gebruik te kunnen maken van (premie)kort ingen
en/of subsidies ,  onze re- integrat ieverpl icht ingen na te komen en ter  uitvoering van het overheidsdoel
om personen met een grote(re)  afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen,  hetgeen in diverse
(toekomstige)  wet-  en regelgeving is  terug te vinden.  Personen met een grote(re)  afstand tot de
arbeidsmarkt z i jn onder meer mensen die gedurende langere t i jd werkloos z i jn ,  50 jaar  of  ouder z i jn
en/of zonder re- integrat ieondersteuning niet  of  moei l i jk  aan werk komen.

Tot de bi jzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben al leen personen toegang die over
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deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van)  hun werkzaamheden en/of ter  voldoening
aan de geldende wet- en regelgeving.  Denk hierbi j  aan de personeels- ,  f inanciële- ,  verzuim- en/of
salar isadministrat ie ,  bewerkers ,  personen betrokken bi j  de ( interne en externe)  kwal iteitsbewaking,
(het toezicht op)  de f inanciële vers laglegging en de uitvoering van premiekort ing- en
subsidieregel ingen.  Wij  kunnen de van u ontvangen bi jzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven
aan onze opdrachtgevers indien daar een wettel i jke grondslag voor bestaat .  Verder kunnen wi j  deze
gegevens doorgeven aan de overheidsinstel l ingen die toezien op de uitvoering van de
overheidsdoelstel l ingen en/of het toekennen van (premie)kort ingen en/of subsidies.

Informatiebevei l iging 
Tradinco spant z ich tot het uiterste in om passende organisator ische en technische maatregelen te
nemen om uw persoonsgegevens te bevei l igen tegen onrechtmatige verwerking en/of ver l ies .
Werknemers van Tradinco,  die toegang hebben tot uw persoonsgegevens,  z i jn gehouden aan een
geheimhoudingsbeding.  
De bevei l ig ing is  ger icht op de bescherming van informatie zelf  en de middelen waarop het wordt
opgeslagen zoals  verschi l lende informatiesystemen,  hardware,  operat ing systems,  databases,
bedri j fsnetwerken en de fysieke locat ies.  
Ondanks de door ons genomen vei l igheidsmaatregelen,  kan het voorkomen dat anderen er toch in
slagen deze maatregelen te omzei len en/of uw persoonsgegevens voor oneigenl i jke doeleinden te
gebruiken.  Tradinco kan hiervoor nooit  op eniger lei  wi jze aansprakel i jk  worden gesteld.

Bewaarbeleid 
Tradinco bewaart  uw persoonsgegevens niet  langer dan noodzakel i jk  is  voor de doeleinden waarvoor
deze gegevens z i jn verzameld en houdt z ich ter  zake aan de geldende wet- en regelgeving.  

Inzage,  wijz igen,  wissen persoonsgegevens 
Medewerkers van Tradinco hebben toegang tot hun eigen gegevens en kunnen bi j  de betreffende HR
manager verzoeken om inzage van hun eigen personeelsdossier  en tevens verzoeken tot wi jz ig ing,
verwi jder ing of  het verkr i jgen van een kopie van de gegevens.  Zakel i jke relat ies kunnen bi j  hun
contactpersoon binnen Tradinco dezelfde verzoeken indienen.  

Tot s lot  
Tradinco behoudt z ich het recht voor om wijz ig ingen aan te brengen in deze pr ivacy verklar ing.  Deze
versie is  vastgesteld op 23 mei  2018.
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