
Privacyverklaring 

BKL Security, gevestigd aan Kruisbergstraat 84, 6444 BJ Brunssum, P.M. 
Ackermans verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Contactgegevens 
BKL Security  
Kruisbergstraat 84 
6444 BJ Brunssum 
0630910516   24/7 bereikbaar 
0646348627   tijdens kantooruren 
info@bklsecurity.nl 
www.bklsecurity.nl 

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
*Naam en adres 
*E-mail 
*Telefoonnummer 
*Bedrijf 
 
Als u solliciteert op een vacature bij BKL Security, dan vragen wij onderstaande 
gegevens: 
*CV en een motivatiebrief 
*NAW-gegevens, geboortedatum en telefoonnummer 
*Pasfoto 
 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
BKL Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodigzakelijk 
rekening  houdend met de minimale wettelijke bewaartermijnen. In het algemeen 
hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen: 

Soort gegevens Bewaartermijn 

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige 
financiële gegevens 

Minimaal 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale 
bewaarplicht. 

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, 
telefoonnummer) 

Zolang als u met ons een overeenkomst of 
andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna. 

Sollicitaties Indien een sollicitant niet wordt aangenomen, 
worden zijn/haar gegevens binnen 4 weken 
verwijderd 
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Het delen van persoonsgegevens met derden 
BKL Security verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij daartoe verplicht is op 
grond van de wet of indien u zelf uitdrukkelijk hierom heeft gevraagd. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
BKL Security neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een 
medewerker BKL Security tussen zit. 

 
 
Hoe beveiligen we persoonsgegevens 
BKL Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus. 

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u 
denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met 0646348627 of mail naar info@bklsecurity.nl. 

 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook 
deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent.  

 
Cookiesverklaring 
Zie aparte link op onze website  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze versie is aangepast op 19 oktober 2019 
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