Privacyverklaring FEM BV
Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ingesteld om de privacy van iedere EU-burger te
beschermen. Een belangrijk doel van de AVG is om burgers beter in staat te stellen welke gegevens
over hen worden verzameld en geeft hen de mogelijkheid daartegen bezwaar aan te tekenen.
Middels deze privacyverklaring informeert FEM haar payrollmedewerkers en opdrachtgevers over de
persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van de dienstverlening van FEM.
FEM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Als
persoonsgegevens door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een overeenkomst mee afgesloten
die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat
worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.
Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze
website, dan wel op een andere wijze bij FEM worden aangemeld om gebruik te maken van onze
dienstverlening.
Gebruik gegevens medewerkers
De persoonsgegevens van medewerkers worden enkel vastgelegd voor de uitvoering een juiste
salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen
komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk
voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.
FEM Payroll verwerkt onder andere de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•

Contactgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;
Burgerservicenummer (BSN), ID-bewijs en verblijfsvergunning;
financiële gegevens: IBAN
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
toegangsgegevens: Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om
toegang te verkrijgen tot onze besloten web-portals, worden deze gegevens eveneens door
ons verwerkt.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
-

om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of om uw werkwijze en
systemen op de onze aan te laten sluiten;
om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail,
nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten
web-omgevingen en portals.

In sommige gevallen worden meer gegevens verwerkt, bijvoorbeeld ten behoeve van een reintegratietraject, bij de uitvoering van een loonbeslag of bij de afhandeling van een juridisch conflict.
Uitgangspunt blijft dat wij niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk in de betreffende situatie.

Website
Ook de persoonsgegevens van bezoekers van onze websites worden verwerkt. De website kan
bezocht worden zonder dat persoonsgegevens verstrekt worden. Wel verzamelt FEM bepaalde nietidentificeerbare automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van
uw computer, user agent, het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot
de website, de regio van waaruit u onze website bezoekt, de website via welke u op onze website
bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt en welke informatie u bekijkt.
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website af te stemmen op de wensen
en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is
streng beveiligd. FEM Payroll doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die
namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is FEM met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Bewaartermijn
FEM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Als
werkgever bewaren wij uw gegevens zolang u bij ons in dienst bent. Daarna zijn wij wettelijk verplicht
om een deel van uw gegevens tot 7 jaar nadat u bij ons uit dienst bent gegaan te bewaren. Gegevens
worden jaarlijks opgeschoond.
Gegevens beheren
Payrollmedewerkers en opdrachtgevers hebben het recht op inzage in de eigen gegevens. Wanneer
blijkt dat deze gegevens niet kloppen, hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te
laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een
andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken. Veel van de gegevens die FEM
van u heeft kunt u bekijken en aanpassen via het portal.

