
Privacyverklaring Technical Systems BV 
 
Technical Systems BV is gespecialiseerd in preventief, curatief onderhoud, reparatie, revisie, 
storingen van machineparken en apparatenbouw. Dit alles doen wij in de gehele Benelux. 
 
Technical Systems BV is gevestigd aan de Mon Plaisir 63, 4879 AL  Etten-Leur en ingeschreven bij de 
Kvk onder nummer 66870461. 
Technical Systems BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en respecteert 
uw privacy en bewaakt de kwaliteit, juistheid, vertrouwelijkheid en volledigheid van de gegevens die 
zij verzameld.  
 

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
 
Voor het vinden van geschikt technisch personeel maakt Technical Systems BV gebruik van o.a. de 
sociale media Facebook, LinkedIn enz. en via o.a. CV databases enz.  
Tijdens het vinden van geschikt personeel worden uw persoonsgegevens door Technical Systems BV 
verwerkt. 
Ook indien u zelf via onze website www.technicalsystems.eu solliciteert op een vacature worden uw 
persoonsgegevens verwerkt. 
 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 
 
Het doel van het verwerken van uw gegevens is onder andere: 
 

- Je een passende vacature aan te bieden en uw geschiktheid  te beoordelen. 
- Het eventueel afsluiten van een arbeidsovereenkomst als u bij ons in dienst komt. 
- Het onderhouden van contacten en afsluiten van overeenkomsten met (potentiële) klanten. 

 

Welke persoonsgegevens worden bij het vinden van geschikt personeel 
verwerkt?  
 

- Naam   
- Adres 
- Woonplaats 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geslacht 
- Curriculum Vita (CV)  
- Opleidingsniveau 
- Beschikbaarheidsgegevens 
- Gegevens van contactmomenten 

 
Bij indiensttreding bij Technical Systems BV worden eveneens de volgende gegevens verwerkt: 
 

- Kopie identiteitsbewijs 
- BSN 
- Bankrekening gegevens 

http://www.technicalsystems.eu/


- Nationaliteit en taal 
- Burgerlijke staat 
- Salaris 
- Kopie diploma en certificaten 
- Verlof- en ziektedagen 
- Uren- kilometer- en onkostendeclaraties 
- Eventueel andere onderdelen van uw personeelsdossier 

 
Bij indiensttreding verwerkt Technical Systems BV uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

- Communicatie 
- Te werk stellen bij klant 
- Loonadministratie 
- Identificatie 
- Scholingsdoeleinden 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
 
Sollicitatiegegevens: 
 

- Tot 4 weken na beëindiging van de procedure. Heb je expliciet toestemming gegeven om uw 
gegevens langer te bewaren middels onze AVG toestemming persoonsgegevens formulier,  
dan is dit voor maximaal 5 jaar. Dit kan belangrijk zijn omdat er in de toekomst wellicht een 
functie beschikbaar kan komen waarvoor u in aanmerking komt. 

 
Alhoewel er in de Privacy wetgeving geen concrete bewaartermijnen staan, zijn die er in veel 
gevallen wel.  
 

- Loonbelastingverklaringen en kopie paspoort, 5 jaar na uitdiensttreding (artikel 66, lid 4, 
Uitvoeringsregeling LB) 

- Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden, tot 7 jaar na uitdiensttreding (artikel 52 AWR) 
 

Wanneer verstrekt Technical Systems BV uw persoonsgegevens aan derden? 
 
Technical Systems BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel zullen wij uw gegevens 
verstrekken, in het kader van te werk stellen, aan (potentiële) klanten van Technical Systems BV. Ook 
zullen uw persoonsgegevens slechts verstrekken aan derden indien zij daartoe verlicht is door de 
wet. Dit is onder meer de belastingdienst, het pensioenfonds, de arbodienst enz. Eveneens zullen uw 
persoonsgegevens doorgeven worden aan derden voor scholingsdoeleinden. 
 

Wat zijn uw rechten? 
 
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.  
Indien u Technical Systems BV toestemming verleent voor het verwerken van persoonsgegevens kunt 
u deze toestemming op elk moment intrekken. 
Dit kunt u doen middels een e-mail te verzenden naar info@technicalsystems.eu of een brief te 
sturen naar Technical Systems BV, Mon Plaisir 63, 4879 AL  Etten-Leur. 
 
 
 

 

mailto:info@technicalsystems.eu


Hoe worden uw gegevens beveiligd? 
 
Technical Systems BV neemt de bescherming om uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed zijn 
beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met op via e-mail 
privacy@technicalsystems.eu 
 

Indien u vragen heeft? 
 
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt deze stellen door een e-mail te sturen 
naar privacy@technicalsystems.eu 
 
 

Wijzigingen in de privacyverklaring? 
 
Technical Systems BV behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring op elk moment aan te 
passen. Daarom raden wij u aan om met regelmaat onze Privacyverklaring door te nemen zodat u op 
de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 
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