Verkort Privacyreglement
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert LBG een Privacyreglement.
LBG is aangemeld bij het College bescherming Persoonsgegevens en leeft de regels die
gelden voor het verwerken van persoonsgegevens na.
Op het moment dat u uw gegevens aan ons verstrekt, worden deze vastgelegd voor de
uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll,
werving & selectie, personeels- en salarisadministratie en personeelsmanagement.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt:
- om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten;
- om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling
naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
- om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te
onderhouden;
- om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
- voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding;
- voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne
controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole,
- om wet- en regelgeving na te kunnen komen;
- om in opdracht van Gemeentes, UWV of overige opdrachtgevers re-integratietrajecten uit
te voeren voor kandidaten met een werkloosheids- dan wel arbeidsongeschiktheidsachtergrond.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
- NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
- geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs,
werkvergunning;
- VAR, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en
getuigschriften;
- gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
gedaan;
- gegevens over beschikbaarheid en verlof.
LBG legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit
anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt
bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid,
gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens
en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Grondslagen voor het verzamelen van (bijzondere)persoonsgegevens zijn:
- betrokkene moet ondubbelzinnig hebben ingestemd met de verwerking van zijn gegevens;
- toestemming is gericht op het behalen van het doel.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat persoonlijke gegevens alleen mogen
worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen
komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Praktische invulling hieraan geven wij
onder meer door de papieren dossiers in fysiek afsluitbare ruimten te bewaren (zowel
kamers als kasten) en ons digitale klantvolgsysteem en de salaris- en personeels-
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administratie kent toegangsbeperkingen vastgelegd in een hiërarchische structuur.
LGB draagt hiermee zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegelaten
verspreiding of toegang.
LBG bewaart de verzamelde gegevens voor de afgesproken duur van het doel, met dien
verstande dat gegevens die vallen onder een wettelijke bewaarplicht in elk geval voor een
totale periode van vijftien jaar (zorgdossiers) of zeven jaar (overige dossiers) worden
bewaard.
LBG verplicht zich tot de geheimhouding van de persoonsgegevens, tenzij een wettelijke
voorschrift ons verplicht om deze persoonsgegevens door te geven. Als om andere redenen
dan wettelijk voorschrift gegevens van derden worden opgevraagd dan zullen deze alleen
met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betrokkenen worden afgegeven.
LBG verzamelt alleen die gegevens die belangrijk zijn voor het goed doen verlopen van de
opdracht. De cliënt mag te allen tijde de toekenning intrekken. LBG zorgt ervoor dat de
gegevens voldoende en adequaat verwerkt worden voor het doel en zal alleen gegevens
verwerken die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. De gegevens die LBG verwerkt zijn
derhalve: niet bovenmatig, toereikend en ter zake dienend.
Al uw rechten zijn vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van
gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens
indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kunt
u zich tot ons wenden. Wij volgen de hiervoor geldende klachtenregeling.
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