
 

 

Privacyverklaring 
Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. gevestigd aan de Houtsestraat 30 6613AC Balgoij is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. kunnen om uiteenlopende redenen 
deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacyverklaring is altijd 
beschikbaar via de website. 

Contactgegevens: 

Eurocon Infra B.V. / Eurocon Services B.V. 
Houtsestraat 30, 6613AC Balgoij 
T: 06-21710351 
E: info@eurocon-group.com 
Contactpersoon privacy: Wilco van Lent 

 

Persoonsgegevens die wij van klanten verwerken: 

Eurocon Infra B.V. & Eurocon Services B.V. verwerken persoonsgegevens met als doel het verwerven 
en correct uitvoeren van opdrachten. Verder worden deze gegevens gebruikt om betrokkenen te 
informeren over relevante ontwikkelingen met betrekking tot de opdrachten en onze 
bedrijfsactiviteiten. Een overzicht van de gegevens die wij verwerken: 

Gegevens Doel 
Voor & Achternaam Uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting 
Adresgegevens Uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting 
Telefoonnummer Uitvoeren overeenkomst  
Email Adres Uitvoeren overeenkomst 

 

Persoonsgegevens die wij van opdrachtnemers en leveranciers verwerken: 

Indien je als opdrachtnemer in opdracht van Eurocon Infra B.V. of Eurocon Services B.V. werkt 
verwerken wij naast bovengenoemde gegevens ook persoonsgegevens noodzakelijk voor het 
vaststellen van je identiteit en de noodzakelijke kwalificaties voor het uitvoeren van de opdracht. Om 
de overeenkomst uit te kunnen voeren worden persoonsgegevens verwerkt om contact op te 
kunnen nemen indien van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden, de levering van 
goederen en diensten en voor betalingen. Dit betreft in ieder geval: 

Gegevens Doel 
Kopie ID-bewijs Uitvoering overeenkomst, verplichte identificatie 
Certificaten Uitvoering overeenkomst, vaststellen noodzakelijke 

kwalificaties 
BSN nummer Uitvoering overeenkomst, verplichte identificatie 
Diploma’s Uitvoering overeenkomst, indien noodzakelijk voor 

vaststellen gevraagde kwalificaties 
Bankrekeningnummer Uitvoering overeenkomst 
Foto’s Uitvoering overeenkomst en promotie activiteiten 

 



 

 

Foto’s worden gemaakt in het kader van de vastlegging van de uitvoering van de activiteiten en voor 
bewijsvoering bij geschillen. Daarnaast worden foto’s gebruikt ter promotie van de activiteiten van 
Eurocon. Hierbij worden personen niet, of niet herkenbaar in beeld gebracht, tenzij de betrokkenen 
daar vooraf toestemming voor gegeven hebben.  

 

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens: 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende 
grondslagen: 

- Er is toestemming van betrokkenen 
- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 
- Vanwege een gerechtvaardigd belang 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. maken geen gebruik van geautomatiseerde 
besluitvorming waarbij gebruik gemaakt wordt van de verwerkte persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijnen gegevens: 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. bewaren persoonsgegevens nooit langer dan strikt 
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij 
op grond van een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn verplicht is.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Indien het wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of vanwege 
een gerechtvaardigd belang kan Eurocon Infra B.V. of Eurocon Services B.V. uw persoonsgegevens 
verstrekken aan derden. Dit komt onder meer voor bij de inhuur van onderaannemers en het op 
locatie leveren van goederen en diensten.  

Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken sluiten wij een 
verwerkingsovereenkomst.  Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, alsook dat deze gegevens niet langer bewaard worden 
dan noodzakelijk of voorgeschreven is. Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. blijven 
verantwoordelijk voor deze verwerking. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Bol 
Adviseurs B.V., Exact Holding B.V., en IBIS automatisering B.V. 

 

Privacy door en voor Medewerkers 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. nemen privacy zeer serieus. Daarom hebben uitsluitend 
functionarissen die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens rechten 
voor de bewerking en het raadplegen daarvan. Deze toegangsrechten worden door ons beheerd. 



 

 

Niet alleen de privacy van klanten en leveranciers is voor ons belangrijk. Om de privacy van onze 
medewerkers te waarborgen, te voldoen aan verplichtingen die voortkomen uit de 
arbeidsovereenkomst of de wet, nemen wij alle daartoe benodigde maatregelen. Naast 
overeenkomsten met externe verwerkers zoals banken, verzekeraars, pensioenfonds en accountant, 
waarin de afspraken voor het waarborgen van de veiligheid van de persoonsgegevens en privacy zijn 
vastgelegd, worden persoonsgegevens in een veiligde omgeving bewaard, waarvan de toegang door 
ons beheerd wordt. 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. hebben de volgende maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang: 

- Beveiligingssoftware op onze devices 
- Wij versturen uw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding 
- Vergrendeling van apparaten 
- Beheer wachtwoorden en gebruikersnamen 

Uw rechten: 

Rechten Omschrijving 
Recht op inzage U hebt ten allen tijde recht om uw gegevens op 

te vragen bij Eurocon Infra B.V. of Eurocon 
Services B.V. 

Recht op correctie Kloppen er gegevens niet, of vinden er 
wijzigingen plaats dan heeft u het recht dit te 
laten wijzigen 

Recht op overdracht (dataportabiliteit) Indien wij in het bezit van gegevens zijn die u 
nodig tracht te hebben voor een overstap naar 
een andere partij dienen wij al uw gegevens 
over te dragen aan de andere partij (op 
verzoek) 

Recht op verwijdering. Het recht om vergeten 
te worden. 

Indien gewenst hebt u het recht om een 
verzoek in te dienen uw gegevens te laten 
wissen. Tenzij wij op basis van een wettelijke 
grond uw gegevens langer dienen te bewaren 

Recht op stoppen of beperken 
gegevensverwerking (bezwaar) 

Indien het ongewenst is dat wij uw gegevens 
verwerken kunt u een verzoek indienen uw 
gegevensverzameling te stoppen 

 

Het recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar of telefonisch contact op te nemen 
met de contactpersoon privacy. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld aan het begin en eind 
van deze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om een adequate 
identificatie. 
 

Klachten 
Ben je het oneens met ons handelen neem in dat geval eerst (nogmaals) contact met ons op. Op deze 
manier geef je ons de kans om de situatie te herstellen en/of te beoordelen of we aan je bezwaar 
tegemoet kunnen komen. Mocht dit niet afdoende zijn, dan kun je terecht bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

 



 

 

 

Recht te openbaren: 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. behouden zich het recht gegevens te openbaren 
wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. dit 
gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek/proces of om onze rechten, zoals 
eigendom of veiligheid te beschermen.  

Vragen: 

Indien er vragen zijn omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met: 

Eurocon Infra B.V. en Eurocon Services B.V. 
Contactpersoon privacy: Wilco van Lent 
T: 0621710351 
E: info@eurocon-group.com 

 


