Privacyverklaring
1. Naam en contactgegevens organisatie
MATT B.V.
Postadres:
Postbus 2031
5300 CA Zaltbommel
Bezoekadres:
Oude Bosscheweg 11
5301 LA Zaltbommel
2. Naam en contactgegevens Functionaris
Gegevensbescherming (FG) MATT
Marsha van der Doelen
Mail: info@matt.nl
Telefoon: 0418 - 540077
De betrokkene kan bij de functionaris
gegevensbescherming terecht voor vragen en klachten over
het gebruik van persoonsgegevens.
3. MATT verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht van opdrachtgevers
MATT verwerkt persoonsgegevens voor opdrachtgevers ten
behoeve van financiële-, personeels- en
salarisadministratie.
De opdrachtgevers zijn verwerkingsverantwoordelijk en zijn
en blijven verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die
door MATT worden verwerkt.
4. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
De opdrachtgevers bepalen het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verzamelen
en verwerken van persoonsgegevens dient de
verwerkingsverantwoordelijke op basis van de
rechtsgronden en de beginselen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming te doen.
MATT is voor de opdrachtgevers een verwerker van
persoonsgegevens en heeft hiervoor met opdrachtgever
een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarmee zijn alle
verplichtingen rond de verantwoorde verwerking van
persoonsgegevens die gelden voor opdrachtgever ook op
de verwerker van toepassing.
5. De (categorieën van) ontvangers van de
persoonsgegevens
Afhankelijk van de afgenomen dienstverlening door de
opdrachtgever verstrekt MATT persoonsgegevens aan de
volgende categorieën van ontvangers: Belastingdienst,
UWV, arbodienst, verzuimverzekeraar, pensioenfondsen, en
sub verwerkers salarisverwerker en ICT-leverancier.

overdraagbaarheid of bezwaar dient de betrokkene contact
op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, de
opdrachtgever van MATT.
9. Het recht van de betrokkene om toestemming voor
een verwerking in te trekken
Voor het uitoefenen van het recht om toestemming voor een
verwerking in te trekken dient de betrokkene contact op te
nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, de
opdrachtgever van MATT.
10. Het recht van de betrokkene om een klacht in te
dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Als een betrokkene niet tevreden is met de reactie van de
functionaris gegevensbescherming (FG) van MATT op een
vraag of klacht, kan de betrokkene de kwestie voorleggen
aan de FG van de verwerkingsverantwoordelijke,
opdrachtgever van MATT.
Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de
Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
In uiterste instantie kan de zaak voorgelegd worden aan de
rechter.
11. Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming,
inclusief profilering, en hoe MATT besluiten neemt
Bij geautomatiseerde besluitvorming neemt software (en
dus niet een persoon) besluiten over mensen op basis van
automatisch verwerkte gegevens. Bij geautomatiseerde
besluitvorming kan profilering gebruikt worden. Dit houdt in
dat de software op basis van het profiel van een persoon
het besluit neemt.
MATT maakt geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvorming en dus ook niet van profilering.
12. Indien de gegevens van een andere organisatie zijn
verkregen
De persoonsgegevens die MATT verwerkt worden
uitsluitend en alleen van haar opdrachtgevers, de
verwerkingsverantwoordelijken, verkregen.
13. Beveiliging van Persoonsgegevens
MATT hanteert passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen die zijn gericht op het continu
waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid (BIV-classificatie informatiebeveiliging) van
de verwerkte persoonsgegevens.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten
de Europese Economische Ruimte
Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de
Europese Economische Ruimte vindt niet plaats.

14. Medewerkers
Alle medewerkers, ook extern ingehuurde medewerkers,
van MATT hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend. Toegang tot de systemen die
persoonsgegevens verwerken is beperkt tot de
medewerkers die vanwege de functie die ze vervullen,
toegang nodig hebben.

7. De bewaartermijnen van de persoonsgegevens
Elke opdrachtgever van MATT bepaalt zelf de
bewaartermijnen van de persoonsgegevens,
overeenkomstig hun eigen privacy beleid. Na het verstrijken
van de termijnen vernietigt de opdrachtgever zelf de
gegevens.

15. Logging
Elke poging (geslaagd of niet geslaagd) tot inloggen wordt
gelogd. Dit logbestand wordt één jaar bewaard voor
analysedoeleinden. Met behulp van deze gegevens kan
fraude worden opgespoord en oneigenlijk gebruik worden
tegengegaan.

8. De rechten van de betrokkene
Voor het uitoefenen van het recht op inzage, rectificatie,
vergetelheid, beperking van de verwerking,
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