
Privacy Verklaring 

Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy 
Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. in 
alle gevallen houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 
  
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is. 
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt. 
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS 
 
De persoonsgegevens van medewerkers worden door Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt ten behoeve van 
de doelstelling uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Voor deze doelstelling vragen en bewaren wij de 
volgende persoonsgegevens van u: 
 
Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats,  telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN-
nummer, bankrekeningnummer, salarisgegevens en kopie ID. 
 
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna nog 
gedurende een periode van zeven jaar in de financiële administratie. 
 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het 

bereiken van de doelstelling zoals boven omschreven. Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij 

voor het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie. 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken waarmee wij geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is of u ons hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. 

Personeelsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor 
schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorgen of wettelijke vertegenwoordiger. 

 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS 
 
Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt de persoonsgegevens van klanten of leveranciers ten behoeve van de 
doelstellingen Administratie, Communicatie en Uitvoering. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de 
overeengekomen opdracht. 
 
Voor deze doelstellingen kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen: 
Voornaam, Achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht. 
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog gedurende 
een periode van zeven jaar in de financiële administratie. 

 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECTS, STAKEHOLDERS EN/OF 
GEINTERESSEERDEN 
 
Voor de groep prospects, stakeholders en/of geïnteresseerden verwerkt Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. de 
persoonsgegevens met de doelstelling informatieverstrekking in de vorm van offertes, gerichte contracten 
en/of nieuwsbrieven. 
 



Grondslag voor deze persoonsgegevens is aanmelding op de website, mondelinge- of schriftelijke 
toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. 
 
Voor bovenstaande doelstelling kan Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 
 
Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. 
 
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat men wordt gezien als een prospect, 
stakeholder en/of geïnteresseerde. 

 
BEVEILIGING 

Alle personen die namens Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. kennis van uw gegevens kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. De volledigheid, juistheid en kwaliteit van persoonlijke informatie 

wordt continu bewaakt. Wij gebruiken adequate beheersprocedures om de informatie nauwkeurig en actueel 

te houden.  Persoonlijke informatie wordt nimmer verkocht aan derden. De beheersmaatregelen worden 

regelmatig getest en geëvalueerd. 

INZAGE, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN DUUR 

U heeft te allen tijde het recht uw dossier en de daarin opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien. Aanvragen 
voor het wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie of het intrekken van toestemming worden per 
omgaande behandeld. U kunt uw verzoeken hiertoe indienen via mail info@clairbon.nl. De persoonlijke 
informatie wordt bewaard zolang de overeenkomst tussen u en Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. van kracht is 
dan wel zolang wettelijk vereist is. 

 
KLACHTEN 
 
Indien u onverhoopt van mening bent dat Clair Bon Bedrijfsdiensten B.V. zich niet houdt aan de wet- en 
regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de 
toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 
 
MEER INFORMATIE 
 
Bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw- en in ons belang. Wij hopen u 
met deze privacy verklaring voldoende informatie te verstrekken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen via mail info@clairbon.nl. 
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