
’s-Hertogenbosch, mei 2018 
 
Deze privacy verklaring is bedoeld om werknemers en sollicitanten te informeren over de wijze 
waarop Taxibedrijf van Alebeek de gegevens van zijn werknemers en sollicitanten verzamelt en 
verwerkt. 
 
Taxibedrijf van Alebeek volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus 
regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. 
 

De doeleinden van het verzamelen en verwerken 
De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld op het 
(digitale)sollicitatieformulier van de website, worden door Taxibedrijf van Alebeek onder meer 
verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Taxibedrijf 
van Alebeek. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de vacatures, kan het 
werving- en selectieproces bij Taxibedrijf van Alebeek bestaan uit het vergelijken van de 
gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het 
eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van 
toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten. 
 
Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden 
verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; waaronder het opstellen van de 
arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van de (nieuwe) 
werknemer binnen het bedrijf. Wanneer de sollicitant wordt aangenomen, krijgt hij/zij via 
zijn/haar e-mailadres een code en wachtwoord toegestuurd waarmee er toegang kan worden 
verkregen tot een online omgeving (chauffeursportaal). Hierop zijn verscheidene documenten te 
vinden (o.a. het handboek) waarmee de (nieuwe) werknemer zich beter kan voorbereiden op 
zijn/haar (toekomstige) werkzaamheden.  
 
De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen 
van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarnaast kunnen er eveneens 
persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de 
sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, danwel nadere schriftelijke 
informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. 
 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Taxibedrijf van Alebeek verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- 
en selectieprocedure en administratieve doeleinden. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals 
die door de werknemer/sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere 
contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum, het rekeningnummer voor de 
salarisverwerking, rijbewijsnummer, een eventueel toegevoegde foto en overige 
persoonsgegevens (bv. burgerlijke staat). Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde 
cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de werknemer/sollicitant. In de taxibranche is 
ook een verklaring van goed gedrag, medische keuring en een chauffeurskaart verplicht.  
 
 
 
 



Het bewaren van gegevens 
Taxibedrijf van Alebeek bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en 
selectieprocedure. Tijdens de werving- en selectieprocedure kan de sollicitant aangeven of 
Taxibedrijf van Alebeek de gegevens van de sollicitant gedurende één jaar mag bewaren. Indien 
de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier 
weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. Een sollicitant kan 
gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dient een bericht te worden 
verstuurd aan het hieronder genoemde e-mailadres. 
 
De personeelsgegevens van de werknemers van Taxibedrijf van Alebeek worden bewaard 
volgens de minimale/maximale bewaartermijn zoals vastgelegd in de wet. 
 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens van werknemers: 

 

    Bewaartermijn    Reden 

Personalia       Wettelijke bewaarplicht   Uitvoer overeenkomst                          

Adres    Wettelijke bewaarplicht   Uitvoer overeenkomst 

Contactgegevens  Wettelijke bewaarplicht   Uitvoer overeenkomst  

Bankrekeningnummer  Wettelijke bewaarplicht   Uitvoer overeenkomst 

BSN-nummer    Wettelijke bewaarplicht   Uitvoer overeenkomst 

Arbeidsovereenkomst  Maximaal 2 jaar na einde dienstverband Wettelijk vastgelegd 

Verslagen van   Minimaal 2 jaar na einde dienstverband Wettelijk vastgelegd 

  functioneringsgesprekken  

Loonbeslagen   Tot opheffing     Wettelijk vastgelegd  

Loonbelastingverklaring Minimaal 5 jaar na einde dienstverband Wettelijk vastgelegd 

Kopie identiteitsbewijs Minimaal 5 jaar na einde dienstverband Wettelijk vastgelegd 

Arbeidsvoorwaarden  Minimaal 7 jaar na einde dienstverband Wettelijk vastgelegd 

Etniciteit   Minimaal 5 jaar na einde dienstverband Wettelijk vastgelegd 

Gezondheid    Looptijd overeenkomst / bewaarplicht Uitvoer overeenkomst 

Overige gegevens   Wettelijke bewaarplicht   Uitvoer overeenkomst 

 

Cookies 
Taxibedrijf van Alebeek BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen. 
 
Als u via de website van Taxibedrijf van Alebeek naar de websites van Google of Youtube gaat 
bent u niet meer op de website van Taxibedrijf van Alebeek BV. Wij hebben geen invloed op het 
gebruik van cookies van deze websites en u dient de privacyverklaringen van de betreffende 
websites te raadplegen. 
 
 
 



De rechten van de werknemer/sollicitant 
De werknemer en sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens 
persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder 
genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een 
werknemer/sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of 
af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Hierbij moet wel worden 
aangemerkt dat om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, wij niet altijd alle gegevens kunnen 
verwijderen en/of aanpassen. 
Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt 
u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). 
 

Contact en vragen 
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Taxibedrijf van Alebeek 
omgaat met persoonsgegevens van de werknemers en sollicitanten dienen te worden gericht 
aan: info@taxivanalebeek.nl. Dit e-mailadres is bestemd voor vragen over de privacyverklaring 
en het verzamelen en verwerken van gegevens door Taxibedrijf van Alebeek in het kader van 
werving, selectie en bewaren van gegevens van de werknemers. 
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