
    
 

Privacyverklaring Onderaannemers 
 
MvW-Daktechniek B.V. is een dak technische 
onderneming en werkzaam binnen de aannemerij en 
onder aannemerij. Om onze bedrijfsactiviteiten goed te 
kunnen uitvoeren, is het soms nodig om 
persoonsgegevens van onze onderaannemers te 
verwerken. Dit doen wij altijd zorgvuldig en in 
overeenstemming met de wet. De basisbeginselen van 
deze Privacyverklaring zijn; 

• Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel 
waarvoor wij ze hebben verzameld 

• Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet 
meer gegevens dan we nodig hebben om het 
doel te bereiken waarvoor we de gegevens 
hebben verkregen 

• Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor 
zover daarvoor een in de wet vermelde grond 
is. 

• Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen 
tegen verlies van of onbevoegd toegang tot 
persoonsgegevens.  

 
In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens 
wij verwerken van onze onderaannemers, hoe wij dat 
doen en welke rechten zij hebben. Deze verklaring 
passen wij soms aan, wanneer er bijvoorbeeld 
wetswijzigingen zijn. Op onze website vindt u de 
geldende versie van de Privacyverklaring 
Onderaannemers.   
 
Wij kunnen de volgende gegevens verwerken voor een 
goed verloop van onder aanneming; 

• Contactinformatie zoals naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen 

• Persoonlijke informatie zoals geboortedatum, 
geboorteplaats 

• Informatie over tewerkstelling en beloning in 
een modelovereenkomst / raamovereenkomst 

• Tewerkstellingsvergunning 

• Urenregistratie in de vorm van een 
mandagenregister 

• Uittreksel KVK en BTW(-id) nummer 

• Kopie paspoort en/of rijbewijs 

• Informatie voor toegang tot faciliteiten zoals 
badge registratie 

• Foto’s en camerabeelden indien van toepassing 
op locatie 

 
Graag maken wij u er op attent dat wij de 
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen 
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren en verrichten van de werkzaamheden 
waar wij u voor inhuren. 
 

 
 

Versie 22-11-2022 
 
Het is mogelijk dat wij de genoemde persoonsgegevens 
moeten verstrekken aan derden om te voldoen aan de 
uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. 
 
Wij zullen voor aanvang van de werkzaamheden u 
vragen om uw originele identiteitsbewijs te tonen zodat 
wij hier een kopie van kunnen maken. Wij maken deze 
kopieën omdat wij in een later stadium tegenover 
overheidsinstanties willen kunnen bewijzen, dat wij 
alleen onderaannemers met de juiste documenten te 
werk hebben gesteld om ons goed te kunnen verweren 
tegen eventuele naheffingen en boetes.  
 
Wanneer u de loonheffingen of BTW niet betaalt, kan de 
belastingdienst ons daarvoor aansprakelijk stellen. Om 
het risico hierop te beperken, moeten wij een 
administratie bijhouden. Uit die administratie moet de 
identiteit blijken van de onderaannemer die wij hebben 
ingehuurd. Het gaat hier o.a. om uw 
Burgerservicenummer en ook om kopieën van 
identiteitsbewijzen en verplicht gestelde diploma´s. 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van 7 
jaar na afloop van het boekjaar waarin de 
werkzaamheden zijn geëindigd. Deze periode komt 
overeen met de periode waarin wij verplicht zijn onze 
administratie te bewaren voor de belastingdienst. 
Kopieën en identiteitsbewijzen zullen wij in verband met 
de Wet arbeid vreemdelingen bewaren tot 5 jaar na het 
einde van het jaar waarin de werkzaamheden zijn 
geëindigd. 
 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen 
persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om 
aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen 
van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te 
vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het 
gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook 
kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en 
gebruiken van uw gegevens.  
 
U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle 
omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw 
persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te 
leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om 
verwijdering van uw gegevens. In dat geval heeft MvW-
Daktechniek B.V. een dwingend en gerechtvaardigd 
belang om uw gegevens niet te verwijderen, wat 
zwaarder weegt dan uw privacybelang.  
 
 


