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Signifique Groep houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn ons er van
bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen.
Verwerking persoonsgegevens
Signifique Groep voert audits en controles uit in opdracht van inleners, werkgevers- en werknemers organisaties
en cao partijen. Voor de uitvoering van deze audits worden aan Signifique Groep persoonsgegevens verstrekt en
kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij u of uw werkgevers. Deze gegevens worden gebruikt om de
audits en controles uit te kunnen voeren. Afhankelijk van de audit of de controle worden de onderstaande
persoonsgegevens verwerkt in een rapport of overzicht. Signifique Groep is verantwoordelijk voor deze
persoonsgegevens.
De volgende gegevens worden door Signifique Groep verwerkt c.q. gecontroleerd met betrekking tot natuurlijke
personen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

voorletters, achternaam geslacht
geboortedatum
salaris
functie
arbeidsverleden
dienstverbanden
opbouw pensioen
gegevens werkgever
handtekening.

Signifique Groep verwerkt de persoonsgegevens voor controle van de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toepassing en naleving Cao-afspraken en pensioenregelingen
Inlenersbeloning
Wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid
Wet Aanpak Schijnconstructies
Wet op het minimumloon
Wet Allocatie Arbeidsbemiddeling door Intermediairs
Wet op de loonbelasting
Wet Financieringen Sociale Verzekeringen

Bewaren persoonsgegevens
Signifique Groep bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor bovenstaande doelen, tenzij we
verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het
mogelijk dat we die berichten bewaren
Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn dan
wel onjuist verwerkt zijn dan heeft u het recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van de
gegevens.
Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u vindt dat
uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kunt u bij onze opdrachtgever bezwaar maken tegen het
verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving verwerken kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Uitwisseling persoonsgegevens
Wij stellen gegevens uitsluitend ter beschikking aan onze opdrachtgever. We verzamelen of gebruiken geen
informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Uw gegevens
kunnen verwerkt worden door onze ICT-er, zodat de gegevens die wij verwerken goed beschermd zijn. We
zorgen ervoor dat uw gegevens beveiligd zijn volgens de wettelijke regels.
Vragen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u
contact met ons opnemen:
Signifique Groep BV
info@signifique.nl
Let op: Signifique Groep kan dit privacy beleid wijzigen. Wij raden u daarom aan het privacy beleid op onze
website af en toe opnieuw te bekijken

