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PRIVACYVERKLARING MSO GROUP 
In deze privacyverklaring wordt onder “de MSO Group” verstaan de ondernemingen die behoren tot de MSO 
Group, waaronder onder meer wordt verstaan Oranje B.V., gevestigd te Rotterdam, Meuva B.V., gevestigd te 
Rotterdam, Schotte (Sloopwerken) B.V., gevestigd te Rotterdam, MSO Circulair B.V., gevestigd te Rotterdam 
en alle overige dochter- en kleindochtermaatschappijen van MSO Holding B.V. 

 

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE 
OPDRACHTNEMERS (M.U.V. ONDERAANNEMERS). 

De MSO Group verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens omdat u hier toestemming voor heeft gegeven, 
omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en/of omdat het noodzakelijk 
is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Hieronder vind u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankgegevens 

We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het sluiten en/of uitvoeren van een 
eventuele overeenkomst. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of 
diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te 
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te 
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met 
u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een 
(potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor 
de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke 
specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te 
kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt 
met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw 
persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk 
dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor 
doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een 
eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie, het onderhouden van ons netwerk en 
het laten functioneren van ons elektronisch boekhoudprogramma. U bent niet verplicht om ons uw 
persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk 
dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden één jaar na 
het laatste contact verwijderd, tenzij wij het langer bewaren noodzakelijk achten voor de behartiging van onze 
gerechtvaardigde belangen, dan wel vanwege wettelijke verplichtingen. 

 

 

DOORGIFTE AAN DERDEN  

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst of samenwerking met u is het mogelijk dat wij 
uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons 
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of waarvoor wij opdrachten uitvoeren. Verder maken 
wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie en 
het contactenbestand, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens 
worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft 
Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wanneer wij gebruik maken 
van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van 
deze dienst. Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan ons geeft u toestemming om voor de hiervoor 
genoemde doeleinden desbetreffende persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Wij zullen enkel de voor 
die doeleinden noodzakelijke gegevens aan derden verstrekken. 
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DIRECT MARKETING  

Als u regelmatig bij ons bestelt of diensten afneemt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens 
verwerken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe 
producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw 
persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze 
mailinglist. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u 
alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.  

 

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS  

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens 
uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar 
wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden 
verwijderd. Deze bewaartermijn kan verlengd worden wanneer wij het noodzakelijk achten voor de behartiging 
van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw 
persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst 
met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht 
zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw 
persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij het langer bewaren noodzakelijk achten voor de behartiging van onze 
gerechtvaardigde belangen.  

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

De MSO Group neemt de bescherming van uw gegevens 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 beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met  ons via info@msogroup.com. 

 

UW RECHTEN  

U heeft het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. U kunt ons ook verzoeken om 
een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om 
uw persoonsgegevens te laten wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons 
bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of 
een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op 
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@msogroup.com. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
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PRIVACYVERKLARING BIJ ONDERAANNEMING EN INLENING 
Deze verklaring is bestemd voor de arbeidskrachten die in dienst zijn van een ander (een onderaannemer of 
partij die personeel uitleent) en werkzaamheden voor de MSO Group komen uitvoeren.  

In deze privacyverklaring wordt onder “de MSO Group” verstaan de ondernemingen die behoren tot de MSO 
Group, waaronder onder meer wordt verstaan Oranje B.V., gevestigd te Rotterdam, Meuva B.V., gevestigd te 
Rotterdam, Schotte (Sloopwerken) B.V., gevestigd te Rotterdam, MSO Circulair B.V., gevestigd te Rotterdam 
en alle overige dochter- en kleindochtermaatschappijen van MSO Holding B.V. 

 

WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN  

Namens de onderaannemer of de partij van wie de MSO Group u heeft ingeleend zult u werkzaamheden gaan 
verrichten voor ons. In verband met deze werkzaamheden leggen wij een aantal persoonsgegevens vast. Wij 
leggen u graag uit waarom wij uw gegevens verzamelen. Als uw werkgever de loonheffingen of de btw niet 
betaalt, kan de Belastingdienst ons daarvoor aansprakelijk stellen. Om het risico hierop te beperken, moeten 
wij een volledige administratie bijhouden. Uit die administratie moet de identiteit blijken van de arbeidskrachten 
die wij hebben ingezet. Voor buitenlandse arbeidskrachten moeten wij ook kunnen aantonen dat zij in Nederland 
mogen werken. Soms is het verwerken van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht. In andere gevallen hebben 
wij er een gerechtvaardigd belang bij. Door te weten wie er bij ons komt werken, kunnen wij ons 
aansprakelijkheidsrisico tegenover overheidsinstanties zoals de Belastingdienst beperken en oplegging van 
boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voorkomen. Om deze redenen verlangen wij dan ook van u 
om uw gegevens te verstrekken. Wilt u geen persoonsgegevens verstrekken, dan mag u de werkzaamheden 
niet voor ons uitvoeren en zullen wij u niet toelaten tot de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden. Een 
aantal van uw persoonsgegevens ontvangen wij van uw werkgever. Het kan onder andere gaan om uw:  

• Burgerservicenummer (BSN),  
• Naam, adres, woonplaats,  
• Geboortedatum,  
• Nationaliteit en 
• Eventueel het documentnummer en geldigheidsduur van een identiteitsbewijs.  

In het geval sprake is van arbeidskrachten uit het buitenland, gaat het tevens om kopieën van identiteitsbewijzen. 
Uw werkgever is wettelijk verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Indien sprake is van grensoverschrijdende 
dienstverlening waarvoor een melding moet worden gedaan bij het UWV, vragen wij uw werkgever ook om een 
kopie van het notificatieformulier bij het UWV (zonder kopieën van de werk- en verblijfsvergunningen). Op dit 
formulier zijn persoonsgegevens van u vermeld. 

 

WAT VRAGEN WIJ VAN U  

De MSO Group zal u voor aanvang van de werkzaamheden vragen ons een geldig en origineel identiteitsbewijs 
te tonen, waaruit wij eventueel een aantal persoonsgegevens zullen overnemen. Verder willen wij ook 
controleren of u gedurende de periode van de werkzaamheden in Nederland arbeid mag verrichten. Daarom 
vragen wij u om uw verblijfs- en/of werkvergunningen. Voor onze administratie zullen wij hiervan, op advies van 
de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een kopie maken. Ook zullen wij een eventueel aanwezige 
A1-verklaring kopiëren. Wij maken deze kopieën omdat wij in een later stadium tegenover overheidsinstanties 
moeten kunnen bewijzen dat wij alleen personen met de juiste documenten te werk hebben gesteld en zodat 
wij ons ons goed kunnen verweren tegen eventuele ten onrechte opgelegde naheffingen en boetes.  

 

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS  

De MSO Group bewaart 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 waarbinnen wij verplicht zijn onze 
administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Kopieën van identiteitsbewijzen en eventuele verblijfs- en 
werkvergunningen zullen wij in verband met de Wet arbeid vreemdelingen bewaren tot 5 jaar na het einde van 
het jaar waarin de werkzaamheden zijn geëindigd.  

 

VERSTREKKING AAN DERDEN  
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Het is mogelijk dat de MSO Group inzage moet geven in onze administratie of uw identiteit of recht om in 
Nederland te mogen verblijven en/of werken moeten aantonen aan de Belastingdienst, de Inspectie Sociale 
Zekerheid en Werkgelegenheid, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank. In dat geval zijn wij genoodzaakt uw 
persoonsgegevens aan hen te verstrekken.  

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

MSO Group neemt de bescherming van uw gegevens 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 beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
via info@msogroup.com. 

 

UW RECHTEN  

U heeft het recht om de MSO Group te vragen om hun eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om het 
gebruik van uw persoonsgegevens te laten beperken. Vindt u dat de MSO Group onjuist omgaat met uw 
gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt verder in bepaalde gevallen 
bezwaar maken tegen verwerking of ons verzoeken om uw gegevens te wissen. Dat kan uiteraard niet als het 
gaat om een verwerking die noodzakelijk is om een wettelijke of contractuele verplichting uit te voeren. Het 
recht op overdracht van uw persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’) is in dit geval niet van toepassing. Om uw 
rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de afdeling personeelszaken via info@msogroup.com. Om 
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 


