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Privacyverklaring 

 
 
 
 
Algemeen 
 
Salarisdesk Nederland BV verwerkt persoonsgegevens en in deze 
privacyverklaring informeren wij u over de verwerking daarvan 
door ons kantoor. Wij vinden bescherming van uw privacy uiterst 
belangrijk. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt 
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een 
persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en een 
email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een 
persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens 
over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische 
gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur. 
 
Welke gegevens verzamelen wij? 
 
Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of 
indirect een relatie hebben, bijvoorbeeld van opdrachtgevers, 
werkgevers en werknemers. Het gaat vooral om de volgende 
gegevens: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, 
nationaliteit, BSN, IBAN, e-mailadres, telefoonnummer en 
arbeidsvoorwaardelijke gegevens, waaronder datum in dienst, 
salaris, overige emolumenten, arbeidsuren, functie en  
toepassing heffingskorting. Deze gegevens worden hierna 
aangeduid als persoonsgegevens. Wij verwerken geen 
bijzondere persoonsgegevens.  
 
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de 
verplichtingen op grond van de overeenkomst, het beheren van 
de relatie, het onderhouden van contact en de gegevens die wij 
nodig hebben voor de financiële administratie. 
 
Wettelijke grondslag 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende 
wettelijke grondslagen: 

• de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de 
verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer 
specifieke doeleinden; 

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op 
verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen; 

• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust; 

• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve 
wanneer de belangen of de grondrechten en de 
fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot 
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder 
wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene 
een kind is. 

 
Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: 
wij deze derden inschakelen voor de uitvoering van (delen van) 
onze dienstverlening; we daartoe op grond van wet- en 
regelgeving verplicht zijn; dit noodzakelijk is in verband met een 
rechtszaak; en/of indien we dit noodzakelijk achten ter 
bescherming van onze eigen rechten. Wij verstrekken uw 
persoonsgegevens nooit aan derden voor 
marketingdoeleinden. 
 
Beveiliging 
 

      Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw 
persoonsgegevens en hebben passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde 
omgeving, waarvan deels in de Cloud. 

 
Uw rechten 
 
U heeft het recht: 

• op informatie over de verwerkingen; 

• op inzage in uw gegevens; 

• op correctie van de gegevens als deze niet correct zijn; 

• op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten 
te worden’, rekening houdend met de wettelijke 
bewaartermijn; 

• op beperking van de gegevensverwerking; 

• op verzet tegen de gegevensverwerking; 

• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit); 

• om niet onderworpen te worden aan een 
geautomatiseerde besluitvorming. 

Als u klachten of vragen heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens of deze wilt wijzigen/aanvullen, dan kunt u 
contact met ons opnemen door een e-mail te sturen 
aan info@salarisdesknederland.nl. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
 
Wij hebben het recht om deze privacyverklaring eenzijdig te 
wijzigen. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de 
website te lezen. 
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