
 

 

Privacyverklaring bouwplaatsregistratie  

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?  

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en 
infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende 
kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. 
Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met 
hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. 

Bij onze activiteiten is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Wetgeving verplicht ons 
om bedrijfs- en persoonsgegevens te registeren op bouwplaatsen waarvan Heijmans de 
hoofdaannemer is. Iedereen die toegang krijgt tot een bouwplaats dient geregistreerd te worden. Dat 
doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring 
bouwplaatsregistratie geven wij aan waarom wij persoonsgegevens van u verwerken, op basis van 
welke wettelijke grondslagen, welke persoonsgegevens wij verwerken en welke rechten u daarbij 
heeft. Deze privacyverklaring bouwplaatsregistratie is van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door Heijmans N.V. en door aan haar gelieerde dochterondernemingen, hierna 
ook aan te duiden als ‘Heijmans’. De actuele privacyverklaring bouwplaatsregistratie kunt u altijd 
vinden op onze webpagina over bouwplaatsregistratie, www.heijmans.nl/ProjectID.  

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken 

Heijmans heeft de volgende doeleinden wanneer wij persoonsgegevens verwerken die wij van u of uw 
werkgever hebben ontvangen: 

 Identificatie en authenticatie van arbeidskrachten op de bouwplaats; 

 Voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op Heijmans of een derde; 

 Het bevorderen en waarborgen van uw veiligheid op de bouwplaats en die van collega’s; 

 Beheer en borgen informatiebeveiliging van de bouwplaatsregistratie-applicatie. 

2. Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens 

Heijmans verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

 Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op Heijmans, waaronder maar 
niet uitsluitend de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), 
Wet Aanpak Schijncontracties (WAS), Arbowetgeving;  

 Het beschermen van de gerechtvaardigde belangen van Heijmans of een derde. Hierbij kan 
gedacht worden aan het beperken van de aansprakelijkheid op basis van de hiervoor 
genoemde wetten als Arbowetgeving en de Wet Ketenaansprakelijkheid en het beheer en 
borgen van de informatiebeveiliging van de bouwplaatsregistratie-applicatie; 

 Wanneer dit noodzakelijk is om iemands vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld  
wanneer er een ongeval plaatsvindt op de bouwplaats. 

3. Welke persoonsgegevens wij verwerken 

Ons uitgangspunt is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk om 
bovenstaande doelen te bereiken. Onderstaand de persoonsgegevens die wij van u kunnen 
verwerken:  

Naam, woonplaats, telefoonnummer (vrijwillig nood/ICE telefoonnummer), e-mailadres, nationaliteit, 
geboortedatum, paspoort/ID-(controle)gegevens, bsn, aanwezigheid (in- en uitkloktijden), 
diploma’s/certificaten/veiligheidspaspoorten incl. controlegegevens (GPI, VCA, etc.), pasfoto, 
verblijfsvergunning incl. vervaldatum, tewerkstellingsvergunning incl. vervaldatum, ZZP-
modelovereenkomst, Aanwezigheid A1 verklaring, Heijmans personeelsnummer, relevante medische 
informatie (vrijwillig door arbeidskracht aan te leveren), wachtwoord, pasnummer, logging-gegevens 
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applicatie-bouwplaatsregistratie t.b.v. informatiebeveiliging, waarschuwingen (rode/gele kaart incl. 
maatregel).  

4. Uw recht van bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent 
dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten 
of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, met 
daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt en voorzien van uw naam, adres, 
telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan privacy@heijmans.nl t.a.v. de 
Privacy Officer. Vergeet niet om uw bsn op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat u 
deze meestuurt. Wij zorgen ervoor dat u binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken 
kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden. 

5. Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens 

Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw 
persoonsgegevens: 

 U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u o.a. kunt opvragen 
welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die 
persoonsgegevens worden gebruikt. 

 Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben kunt u ons verzoeken 
deze te laten corrigeren.  

 Ook heeft u het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 
beperken. 

 U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen 
aan uw verzoek voldoen, tenzij wij deze moeten verwerken om te kunnen voldoen aan een 
wettelijke verplichting of een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de 
persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de 
persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën 
van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. 

 Ten slotte heeft u het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw 
persoonsgegevens aan een andere partij. 

U kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 4. Wij willen u ook wijzen op 
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

6. Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te 
bewaren.  

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Alleen die medewerkers en opdrachtnemers van Heijmans voor wie het noodzakelijk is om ten 
behoeve van bovenstaande doeleinden uw persoonsgegevens te verwerken hebben toegang tot uw 
persoonsgegevens. Heijmans kan uw persoonsgegevens delen met derde partijen om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, zoals de belastingdienst of inspectie SZW.  
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8. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens 
tegen te gaan.  

9. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Heijmans N.V., of de betrokken 
aan haar gelieerde dochtermaatschappij, p/a Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen, KvK 16004309. 

10. Wijziging privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.  
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