PRIVACY STATEMENT
Wie zijn wij?
Wij zijn Alraf B.V., gevestigd aan de Nomdenweg 3, 9561 AM te Ter Apel. Wij produceren met
behulp van een modern machinepark zowel aluminium, stalen als RVS kozijnen, vliesgevels en
winkelpuien. Daarnaast hebben wij een afdeling Plaatbewerking.
Alraf is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van haar stakeholders (zoals
medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom
binnen onze organisatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitoefenen is het essentieel dat wij bepaalde
persoonsgegevens van u verwerken. Wat de reden is waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen
kan per stakeholder verschillend zijn. Ondanks dat het per stakeholder verschillend kan zijn welke
persoonsgegevens wij verwerken achten wij het voor elke stakeholder van belang dat de verwerking
van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande
waarborgen voor de bescherming van de privacy.
Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij rekening met alle geldende wet- en
regelgeving.
In dit Privacy Statement informeert Alraf u over de wijze waarop Alraf als verantwoordelijke met
uw persoonsgegevens omgaat.
U bent een (potentiële) klant, leverancier of andere opdrachtnemer van ons
De persoonsgegevens die u, als klant, leverancier of opdrachtnemer, aan ons verstrekt verzamelen
en gebruiken wij om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel
voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Dit is onder andere nodig
om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons
betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen
plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over
andere aspecten van de overeenkomst.
U bent een (potentiële) sollicitant, uitzendkracht/payroll-werknemer, stagiaire of
werknemer van ons
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen
en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een
(eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst / uitzendovereenkomst te sluiten en uit te
voeren. Ook verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke
verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met
de vaststelling en verschuldigdheid van belastingen en premies voor werknemers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u een (potentiële) klant, leverancier of andere opdrachtnemer van ons bent dan verwerken
wij onderstaande persoonsgegevens van u:
•
Voor- en achternaam;
•
Adresgegevens;
•
Telefoonnummer;
•
E-mailadres;
•
Bankrekeningnummer;
•
Gegevens overige contactpersonen binnen de organisatie;
•
Projectgegevens, zoals naam en contactpersonen opdrachtgever, architect, en
overige bij het project betrokken partijen. Adresgegevens van het project.
Wanneer u een sollicitant van ons bent dan verwerken wij onderstaande persoonsgegevens van u:
•
Voor- en achternaam;
•
Geslacht;
•
Geboortedatum;
•
Geboorteplaats;
•
Adresgegevens;
•
Telefoonnummer;
•
E-mailadres;
Wanneer u een uitzendkracht/payroll-werknemer, stagiaire of werknemer van ons bent kan Alraf
de volgende persoonsgegevens van u bewaren:
•
alle gegevens die wij hebben verwerkt op het moment dat u sollicitant was;
•
Bankrekeningnummer;
•
Nationaliteit;
•
Kopie van het legitimatiebewijs;
•
Salarisgegevens;
•
Kwalificaties (werkervaring, opleiding/cursussen en stages) en alle overige
informatie die je hebt vermeld in je resumé/CV;
•
Kopie van diploma’s, certificaten, pasjes e.d. van opleidingen, cursussen e.d.;
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
•
Burgerservicenummer (BSN);
•
Verklaring Omtrent Goedgedrag [indien van toepassing];
•
Gezondheidsgegevens (enkel als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering
van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht of de collectieve
arbeidsovereenkomst (cao)).
Voor welke doeleinden gebruikt Alraf uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:
•
uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomt;
•
offertes op te kunnen stellen;
•
u offertes/facturen toe te kunnen sturen;
•
uw bestelling te kunnen plaatsen;
•
met u te kunnen communiceren;
•
uw reactie via het online contactformulier (beschikbaar op de website) zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen; en
•
(de intentie tot) aangaan van een nieuwe overeenkomst (o.a. voor nieuwe
medewerkers);
•
salaris, vergoedingen en andere geldbedragen vast te kunnen stellen en uit te
betalen
•
te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is;
•
uw geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of kan komen.

Verwerking van uw gegevens door anderen (verwerkers)
In sommige gevallen kunnen wij er niet onderuit om uw persoonsgegevens te verstrekken aan
anderen. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan de wet en om een goede
uitvoering te kunnen geven aan een eventuele overeenkomst. Met name bij het aangaan van een
arbeidsovereenkomst worden er persoonsgegevens verstrekt aan anderen. Denk hierbij aan de
Belastingdienst, de verzuimverzekeraar en aan de salarisadministrateur. Daarnaast zijn wij bij een
groot aantal opdrachtgevers, waaronder de grotere aannemers, NAM, Gasunie en overige
overheidsinstanties, verplicht om onze medewerkers middels het verstrekken van
persoonsgegevens aan te melden voor projecten.
Veiligheid en bescherming
Alraf gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele
verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden
waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze
gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd
zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan telefonisch contact met ons op via 0599 – 58 17 91 of stuur een e-mail naar
info@alraf.com.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Alraf bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens
zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te
bewaren.
De bewaartermijn die Alraf hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van
de gegevens. Nadat de bewaartermijn is verstreken worden uw persoonsgegevens in principe
verwijderd of geanonimiseerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet langer kunnen
worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.
Nieuwsbrieven
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze
bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere
keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs
meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens:
•
in te zien;
•
te laten corrigeren;
•
te laten verwijderen; en
•
over te laten dragen naar uzelf of een andere organisatie.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u ons toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u deze
toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.
Indien u een beroep wilt doen op één van bovengenoemde rechten dan kunt u uw verzoek mailen
naar info@alraf.com.
Wij willen u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen
zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij
zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Externe links
Deze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid
of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de Privacy Statements
op deze andere websites.
Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw
online privacy. Daarom willen wij u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies wij
gebruiken en voor welke doeleinden.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken terwijl
andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of het u mogelijk maken een betere
gebruikservaring aan te bieden.
Er zijn verschillende soorten Cookies te onderscheiden. Onze website maakt enkel gebruik van de
functionele cookies.
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Alraf maakt gebruik van onderstaande cookies:
Naam
PHPSESSID (-)
Naam
session (-)
__cfduid (1j)
cookieconsent_status (1j)

Toelichting
Om de sessie te kunnen herstellen
Toelichting
Om de sessie te kunnen herstellen
.browser-update.org - om de browserversie te controleren en
eventueel een browserupdatemelding te tonen
Om de toestemming voor het plaatsen van trackingcookies te
bewaren

Het is mogelijk om cookies te weigeren, echter is het dan mogelijk dat niet meer alle essentiële
functies van deze website werken.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord of wanneer u suggesties
of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan dan kunt u ons dit laten weten door onder
vermelding van ‘Privacy Statement’ een brief te sturen naar:
Alraf B.V.
T.a.v. mevr. G. Vos
Nomdenweg 3
9561 AM Ter Apel
info@alraf.com
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een
verzoek met betrekking tot uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door onder vermelding van
‘Privacy’ een brief te sturen naar:
Alraf B.V.
Nomdenweg 3
9561 AM Ter Apel
Of per e-mail naar:
info@alraf.com
Alraf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen
Alraf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Deze
wijzigingen zullen wij bekendmaken op onze website.
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