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1. Inleiding
Traxion gaat op een bewuste en zorgvuldige manier om met uw gegevens. Traxion vindt het
van groot belang om de privacy van uw vastgelegde persoonsgegevens te beschermen. In deze
Privacy Verklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens Traxion vastlegt op basis van de
bijbehorende doelbinding en grondslagen. Daarnaast verduidelijkt Traxion aan wie deze
gegevens verstrekt worden. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van
Traxion. U dient zich ervan bewust te zijn dat Traxion niet verantwoordelijk is voor het privacy
beleid van andere sites en bronnen.
•
•
•

Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Traxion heeft maatregelen getroffen die toepasselijk zijn gelet op de doeleinden
waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, accuraat en toereikend.
Traxion hanteert de erkende “Fair Information Principles” bestaande uit 10 principes:
o Behoorlijk en zorgvuldig:
De verantwoordelijke maakt zich bekend: geeft inzicht in het doel van de
gegevensverwerking; geeft aan met wie de data worden gedeeld en
informeert betrokkene over zijn rechten.
o Rechtmatig:
De verwerking van persoonsgegevens moet plaatsvinden conform van
toepassing zijnde wetten en regelgevingen.
o Doelbinding en verenigbaarheid:
Legt beperkingen op aan de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken
moet passen binnen het doel(en) waarvoor de gegevens werden verzameld.
o Gegevensminimalisatie:
Niet ongelimiteerd verzamelen van persoonsgegevens terwijl slechts enkele
gegevens nodig zijn om het doel te bereiken.
o Juistheid:
Zorgen dat persoonsgegevens vanaf het moment van verzamelen nauwkeurig
(correct/up-to-date) zijn en blijven.
o Opslagbeperking:
Irrelevante of onnodige persoonsgegevens vernietigen (pseudonimiseren,
anonimiseren, vernietigen) na het bereiken van de doeleinden.
o Integriteit en vertrouwelijkheid:
Nemen van technische en organisatorische maatregelen dat beveiliging van de
gegevensverwerking is gewaarborgd en dat zij onder meer is beschermd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

Indien u vragen heeft of contact wilt opnemen met Traxion, kunt u gebruik maken van de
contactinformatie hieronder.
Traxion B.V.
T.a.v. Privacy Office
Koeweistraat 4d
4181 CD Waardenburg
Nederland

Classification: Public

Traxion N.V. België
T.a.v. Privacy Office
Kardinaal Mercierplein 2
2800 Mechelen
België

Phone: +31 418 653 883
Email: privacy@traxion.com

Pag. 3/9

2. Soort informatie dat wordt verwerkt
Traxion legt de volgende gegevens vast, waarbij onderscheidt is gemaakt op basis van zakelijke
relaties, website bezoekers (www.traxion.com) en stagiaires, externe inhuur en werknemers.
Daarnaast maakt Traxion, als onderdeel van SITS Group, gebruik van Greenhouse voor het
sollicitatieproces. Hiervoor is een ‘Recruitment Privacy Statement’ opgesteld en deze is
beschikbaar via de Recruitment website (www.workattraxion.com).
2.1 Persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties
Van zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerkt Traxion persoonsgegevens. Het
gaat daarbij om de volgende gegevens:
Persoonsgegevens die Traxion verwerkt van contactpersonen (www.traxion.com)
Welke gegevens verwerkt
Traxion?

Waarom?

Grondslag

Bewaartermijn

• Voornaam, Voorvoegsel, Correspondentie,
Achternaam;
dienstlevering en
• Bedrijfsnaam;
arbeidsbemiddeling.
• Functie;
• Telefoonnummer of
mobielnummer;
• E-mailadres;
• Offerte informatie.

• Ter behartiging van
ons gerechtvaardigd
belang;
• Ter uitvoering van
de overeenkomst;
• Voldoen aan
wettelijke
verplichtingen.

Maximaal 2 jaar na
beëindiging
overeenkomst
Of
Financiële
verantwoording
minimaal 7 jaar.

• Opt-in gegevens: emailadres, datum status
(ingeschreven of
uitgeschreven).

Toestemming.

4 weken na opt-out.

Het ontvangen van emails, zoals events,
nieuwsbrieven.

1: Verwerkte informatie van contacten

2.2 Persoonsgegevens van werknemers
Traxion verwerkt verschillende gegevens om haar taken als werkgever uit te voeren. Zo heeft
Traxion NAW gegevens, bankgegevens en functioneringsgegevens nodig voor het uitvoeren
van haar gerechtvaardigd belang.
Persoonsgegeven van werknemers, stagiaires en externe inhuur
Welke gegevens verwerkt
Traxion?

Waarom?

Grondslag

Bewaartermijn

• Arbeidsovereenkomst;
• VOG of andere
screenings inclusief
uitslagen;
• Overige formulieren en
overeenkomsten;

Aan het werk bij
Traxion of
opdrachtgever.

Ter uitvoering van de
overeenkomst.

Minimaal 5 jaar na
dienstverband.
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• Voornaam, Voorvoegsel,
Achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adres;
• BSN;
• Datum indiensttreding;
• Verlof;
• Werktijden en gewerkte
uren;
• Kopie bankpas en
ingangsdatum
bankgegevens;
• Telefoonnummer of
mobielnummer;
• E-mailadres;
• Loonbelastingverklaring
en, zoals
loonheffingskorting,
loonstroken, jaaropgave
en declaraties.

• Ter behartiging van
ons gerechtvaardigd
belang;
• Ter uitvoering van
de overeenkomst;
• Voldoen aan
wettelijke
verplichtingen.

Minimaal 7 jaar na
dienstverband.

• Gegevens over vakantie, Personeels- en
verlof, arbeidshandicap, verzuimadministratie.
zwangerschap en
pensioen;
• Gegevens over ziekte,
verzuim en
uitkeringssituatie.
Personeelsadministrat
• Klachten;
ie (opbouw
• Waarschuwingen;
• Verslagen van
personeelsdossier).
beoordelings-of
functioneringsgesprekk
en;
• Persoonlijke
werkaantekeningen van
human resource/
recruiting.
Het ontvangen van e• Opt-in gegevens: emailadres, datum status mails, zoals events,
nieuwsbrieven.
(ingeschreven of
uitgeschreven).

• Ter behartiging van
ons gerechtvaardigd
belang;
• Ter uitvoering van
de overeenkomst.

Maximaal 2 jaar na
dienstverband.

Ter uitvoering van de
overeenkomst.

Maximaal 2 jaar na
dienstverband.

Toestemming.

4 weken na opt-out.

• Datum aanmelding,
datum laatste login,
datum laatste wijziging

Ter uitvoering van de
overeenkomst.

Maximaal 2 jaar na
dienstverband.

Identificatie en
personeels-, salarisen fiscale
administratie.

Accountbeheer.

2: Verwerkte informatie van medewerkers
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2.3 Rechtmatigheid van verwerking (Grondslagen)
De verwerking van persoonsgegevens door Traxion is alleen rechtmatig als er voor de
verwerking een grondslag is gedefinieerd. Hieronder staan de grondslagen beschreven die van
toepassing zijn op de bovengenoemde verwerkingen (Verwerkte informatie van contacten,
sollicitanten en medewerkers):
• Ter uitvoering van de overeenkomst.
Hierbij gaat het om de arbeids- of contractuele overeenkomst die met Traxion wordt
afgesloten. Het is dan noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken
om het mogelijk te maken een dienst te levering of werkzaam te zijn bij Traxion.
• Toestemming.
U geeft toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze
toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.
• Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.
De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Zo
moet Traxion bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat er controle is uitgevoerd over de gegevens
die u ons heeft verstrekt.
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen
van medewerkers op te slaan.
2.4 Doel gegevensverwerking
Traxion hanteert de “Fair Information principles”, hierdoor worden alleen gegevens verwerkt
waarvoor een rechtmatig doel is vastgesteld. Hieronder staan de verwerkingsdoeleinden
beschreven die van toepassing zijn op de bovengenoemde verwerkingen (Verwerkte
informatie van contacten en medewerkers):
• Een VOG aanvraag ten behoeve van het screening proces binnen Traxion (indien
nodig);
• Het sluiten van een overeenkomst en deze uit te kunnen voeren;
• Persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door het aanbieden van opleidingen,
trainingen en tests;
• Per e-mail informatie toesturen over de diensten die Traxion levert, contract en
algemene voorwaarden.
Indien uw gegevens worden verwerkt op basis van een ander doel dan wordt u hierover
informeert.
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3. Rechten en gegevensbescherming
3.1 Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben klanten, medewerkers
en sollicitanten het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken,
te verwijderen en op dusdanige wijze te ontvangen dat de gegevens eenvoudig over te dragen
zijn aan een andere organisatie. U heeft dus de mogelijkheid om voor uzelf op te komen als uw
persoonsgegevens worden verwerkt.
3.1.1 Recht van inzage
Dit houdt in dat u Traxion mag vragen of wij uw persoonsgegevens hebben vastgelegd en zo ja,
welke. Wij verschaffen u dan met een kopie van persoonsgegevens.
3.1.2 Recht op rectificatie/wijzigen
Dit houdt in dat u het recht heeft om wijzigingen aan te brengen betreffende onjuiste
persoonsgegeven. Op basis van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht deze
gegevens te vervolledigen indien persoonsgegevens onvolledig zijn.
3.1.3 Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)
Dit houdt in dat gegevens verwijderd mogen worden wanneer mogelijk een van de volgende
gevallen van toepassing is:
• De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld;
• De toestemming wordt ingetrokken voor het verwerken van de persoonsgegevens.
3.1.4 Recht op beperking van verwerking
Dit houdt in dat u Traxion kunt vragen om het stoppen met het verwerking van uw
persoonsgegevens mits één van de volgende gevallen van toepassing is:
• Als u het vermoeden heeft dat Traxion onjuist uw persoonsgegevens heeft gebruikt.
Traxion dient dan controle uit te voeren of de gegevens volledig en kloppend zijn;
• Mocht Traxion bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken en u wilt dat deze
gegevens niet gewist worden;
• De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor Traxion deze heeft
verzameld. Echter heeft u deze gegevens wel nodig voor een rechtsvordering.
3.1.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Dit houdt in dat persoonsgegevens overgedragen worden in een gestructureerde, gangbare en
machine leesbare vorm aan U. Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking:
• Berust op toestemming of op basis van een contractuele overeenkomst;
• De verwerking via geautomatiseerde processen verloopt;
• De gegevens van uit afkomstig zijn, dit betekent dat gegevens die worden aangeleverd
vanuit Traxion niet onder overdraagbaarheid vallen.
3.1.6 Recht op bezwaar
Dit houdt in dat u bezwaar mag maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien
hier een legitieme reden voor is. Dit kan het geval zijn wanneer uw persoonsgegevens worden
gebruikt voor het uitvoeren van direct marketing.
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3.1.7 Recht om een klacht in te dienen
Indien u het oneens bent met de manier waarop Traxion omgaat met uw persoonsgegevens
dan heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen. De
Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van
privacywetgeving.
3.2 Bescherming van persoonsgegevens
Traxion vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Traxion is
ISO27001 gecertificeerd en heeft passende technische- en organisatorische maatregelen
genomen om misbruik ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt
ervoor dat onze werkruimtes, systemen, programma's en informatie veilig zijn ingericht
volgens standaard normen, waardoor de kans op ongeautoriseerde toegang beperkt wordt.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS – Transport Layer Security)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u
persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.
Daarnaast publiceert Traxion geen gegevens van u zonder hier eerst uitdrukkelijk toestemming
voor te vragen.
3.3 Verstrekking aan derden en websites
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee
verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Traxion kan niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Traxion raadt daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.
3.4 Google Analytics
Traxion gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Traxion heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over
de omgang met uw data. Verder heeft Traxion, Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laat Traxion de IP-adressen
anonimiseren.
3.5 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Traxion behoudt zich aan het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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4. Cookies en automatisch gegenereerde informatie
Traxion wil u zo volledig en open mogelijk informeren over de cookies die worden gebruikt op
www.traxion.com en www.workattraxion.com (Beperkt tot de Recruitment Privacy
Statement). Traxion gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de gebruiker van de website
te verbeteren en de inhoud beter weer te geven. Traxion zal u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen met betrekking tot cookies.
4.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de browser stuurt met de
bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terugstuurt. De cookies
van Traxion kunnen uw computer of bestanden niet beschadigen. Traxion plaatst alleen
cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten. Indien andere cookies moeten
worden geplaatst, zal Traxion vooraf uw toestemming vragen. De meeste browsers zijn
standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen om
alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is
echter mogelijk dat sommige functies en diensten, op onze en andere websites, niet correct
functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.
4.2 Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers
de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het type browser, het
computersysteem dat u gebruikt, accountnummer, de pagina's die u bezoekt op Traxion. De
verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken
(bijhouden van ingelogde gebruikers, sessie-informatie, etc.) Traxion plaatst geen cookies ten
behoeve van andere partijen, zoals advertentienetwerken.
4.3 Blokkeren van cookies
Indien u cookies blokkeert op www.traxion.com of www.workattraxion.com, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van cookie blocker software, kunt u deze website nog steeds bezoeken. Het
is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen en functionaliteiten gebruik kunt maken.
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