
Wesma privacy statement 

 

Werknemers 

Wesma Systems B.V. verzameld persoonsgegevens van haar werknemers t.b.v. de 
arbeidsovereenkomsten en de loonadministratie. 

Bewaard worden voor- en achternamen, adres en postcode woonplaats, 
geboortedatum, BSN-nummer, bankrekeningnummer, alsmede een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs. 

Deze gegevens worden bewaard zolang als de betreffende werknemers bij Wesma 
Systems B.V. werkzaam is, tot en met een jaar na het beëindigen van de 
arbeidsrelatie in verband met het aflopen van de termijn van het concurrentiebeding 
in de arbeidsovereenkomst. 

De genoemde persoonsgegevens worden, ten behoeve van de loonadministratie, 
ook ter beschikking gesteld aan het accountantskantoor Accountancy Zuyd , 
Valkenburgerweg 9, 6411 BM te Heerlen tel. 045-711 16 97. 

Met het genoemde accountantskantoor heeft Wesma Systems B.V. een 
verwerkingsovereenkomst gesloten, die verdere verspreiding van de 
persoonsgegevens van de werknemers uitsluit. 

De persoonsgegevens worden door Wesma Systems B.V. verder niet aan derden 
verstrekt, tenzij zij onderdeel zijn van een met de werknemer gesloten overeenkomst 
en tenzij aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan. 

 

Privacy statement digitale en geautomatiseerde bestanden. 

Welke gegevens worden verwerkt 

Wesma Systems B.V. heeft een website www.wesma.nl waarop niet wordt gewerkt 
met coockies en ook niet Google Analytics of een ander programma draait dat 
persoonsgegevens verzamelt. Website bezoek wordt niet in kaart gebracht en er 
worden dus ook  geen IP-adressen verzameld en bewaard. 

De enige persoonsgegevens die worden verzameld zijn de voor-  en achternaam, het 
e-mail adres en het telefoonnummer van personen, die zelf of namens een bedrijf of 
instelling, bij Wesma System B..V. via het contactformulier op de website, of 
anderzijds telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post), om zakelijke 
informatie vragen. 

 

 

 

 



 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt 

De naam, het e-mail adres en het telefoonnummer worden door Wesma Systems 
B.V. gebruikt om de aanvrager zakelijke informatie te verstrekken. Leidt zakelijke 
informatie tot een zakelijke transactie dan worden de genoemde persoonsgegevens 
bewaard in een geautomatiseerd klantenbestand. Alleen daarvoor aangewezen 
functionarissen bij Wesma Systems B.V. hebben toegang tot de genoemde 
informatie. 

Aangezien Wesma Systems B.V. enkel en alleen zaken doet met bedrijven, zijn alle 
andere gegevens die worden bewaard in het geautomatiseerde systeem, zakelijke 
gegevens en geen persoonsgegevens. 

Delen met anderen 

Wesma Systems B.V. verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden, indien dit 
nodig is voor de uitvoering van een zakelijke transactie met de betreffende persoon, 
of indien aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard 

De persoonsgegevens worden zolang bewaard als een betreffende persoon 
verbonden is aan het betreffende bedrijf en Wesma Systems B.V. met het 
betreffende bedrijf een zakelijke relatie onderhoudt. 

Leidt de zakelijke informatie uitwisseling niet tot een zakelijke transactie, dan worden 
de gegevens na één jaar gewist. 

Hoe worden de gegevens bewaard 

De gegevens die Wesma Systems B.V. bewaart worden op een gehoste server 
opgeslagen. Deze server is fysiek en softwarematig beveiligd met afdoende middelen 
om onbevoegde derden te kunnen weren. Ook de informatie op de individuele 
computers is beveiligd door toegangscontrole alsook softwarematig. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

De betreffende persoon heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan 
worden gestuurd naar info@wesma.nl . Wesma Systems B.V. zal zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op het verzoek reageren. 

 

Wesma Systems B.V. 


