Privacyverklaring SPTV
Zorgvuldig gebruik en verwerking van persoonsgegevens is voor SPTV van groot belang. SPTV is zich
bewust van de juiste bescherming van deze persoonsgegevens en ziet erop toe dat de privacy
gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging,
dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Dit is beschreven in het privacy beleid, terug
te vinden onder het kopje ‘downloads’ op deze website.
Voor het gemak geeft SPTV middels deze verklaring een samenvatting van de belangrijke
uitgangspunten van haar privacy beleid. Deze verklaring is in lijn met de relevante wet- en
regelgeving.
Uitgangspunten
SPTV is zelf geen actieve verwerker van persoonsgegevens. Wel draagt zij medeverantwoordelijkheid
voor de verwerking van gegevens door onder meer de salarisadministratie en herverzekeraar Aegon.
Het bestuur ziet erop toe dat men op een veilige manier met persoonsgegevens omgaat en de
privacy van de betrokkenen respecteert. Hierbij worden de volgende uitgangspunten in acht
genomen:
•
•
•
•

•

•

•

- Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. De persoonsgegevens worden in
overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
- Grondslag en doelbinding. De persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt.
- Dataminimalisatie. Alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het doel
worden verwerkt.
- Bewaartermijn. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het
bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
- Integriteit en vertrouwelijkheid. Er wordt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan
en zij worden vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden alleen voor het doel
waarvoor zij verzameld zijn verwerkt.
- Delen met derden. In het geval van samenwerking met externe partijen waarbij sprake is
van gegevensverwerking van persoonsgegevens, heeft SPTV afspraken gemaakt over de
eisen en de verwerking waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
- Rechten van betrokkenen. Het recht op inzage, correctie en verwijdering van betrokkenen
wordt gehonoreerd.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat op
secretariaatsptv@transavia.com

2019

