
Privacyverklaring 
Laatste update: 9 februari 2019 

Dit is de privacyverklaring van VTS Groep Nederland B.V. (hierna “VTS” of “wij”).  
VTS is gevestigd in Oude Meer aan de Fokkerweg 211. Het Kamer van Koophandelnummer van VTS 
is: 24360402. VTS is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van 
persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy 
waarborgen en welke rechten u hebt. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op 
grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn. 

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, sollicitanten, bezoekers 
en alle overige relaties van VTS. 

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens? 
VTS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Diensten- welke wij voor u verrichten op basis van een met u afgesloten overeenkomst 

 Sollicitatieprocedure- Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een 
vacature. 

 Beveiliging- Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en 
onze klanten te waarborgen is de vestiging van VTS en het parkeerterrein voorzien van 
camera’s. 

 Bezoekersregistratie- Zodra u ons een bezoek brengt dient u zich in te schrijven in een 
register en wordt u vooraf om een geldig legitimatiebewijs gevraagd.  

 Leveranciers- VTS verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de 
inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten met de leveranciers. De 
gegevens die VTS verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de 
contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is. 

Diensten 
Afhankelijk van het type dienst dat u van ons afneemt, kunnen aanvullende persoonsgegevens 
worden verwerkt. De afspraken hieromtrent staan telkens in de betreffende overeenkomst(en) die u 
met ons heeft afgesloten. 

 Uw voor- en achternaam 
 Uw telefoonnummer 
 Uw Emailadres 

Sollicitaties 
Als je bij VTS Groep Nederland B.V. solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. 
Dit zijn onder andere: 

 Naam en adresgegevens; 
 e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens; 
 geboortegegevens/leeftijd; 
 geslacht; 
 Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring 



 gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd 
of gedaan; 

 gegevens over beschikbaarheid; 
 andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en 
werkvergunning; 

 overige gegevens die u ons hebt verstrekt. 

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de 
personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. VTS gebruikt deze gegevens 
uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
VTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? 

Soort gegeven Bewaartermijn en reden 

Diensten 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u 
onze contactpersoon bent voor de klant en zo lang als we daartoe verplicht 
zijn op grond van de wet. 

Gegevens van 
sollicitanten 

Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van 
een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij 
deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 3 maanden 
verwijderd. 

Beveiliging 
Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een 
gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een 
politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk. 

Bezoekersregistratie 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als we daartoe verplicht zijn 
op grond van de wet. 

Leveranciers 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u 
onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe 
verplicht zijn op grond van de wet. 

Delen we uw gegevens? 
VTS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt VTS uw gegevens alleen als zij 
daartoe wettelijk verplicht is. 

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 
Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen 
vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn: 

 onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall 
 toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord  
 alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens 

Wat als het privacybeleid van VTS wijzigt? 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De 
meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst 
gewijzigd op 9 februari 2019. 

http://vtsnederland.nl/wp-content/uploads/2018/05/privacyverklaring-van-VTS-Groep-Nederland-B.V..pdf


Informatie 
Indien u meer informatie wenst, vragen, klachten dan wel op- en/of aanmerkingen heeft over ons 

privacybeleid of andere aspecten van deze website of service, neem dan contact op met ons via de 

volgende contactgegevens: 

VTS Groep Nederland B.V. 

Fokkerweg 211 

1438 BG Oude Meer 

Email: administratie@vtsnederland.nl 

Website: https://vtsnederland.nl/ 
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