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We verwerken persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat er gegevens aan ons worden 
verstrekt. 
 
Persoonsgegevens van de medewerker(s): 
 
Onder persoonsgegevens van de medewerker wordt verstaan, kandidaten, sollicitanten, werkgevers en al hun medewerkers. Wij 
leven hiervoor de wet- en regelgeving na waaronder identificatie en bestrijding van fraude. 
- Als er persoonlijke gegevens worden doorgegeven via de contactpagina op onze website, is  
 betreffende persoon altijd zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte gegevens. 
- Als wij gegevens ontvangen via onze buitenlandse intermediairs worden er persoonsgegevens vastgelegd, dit is  
 noodzakelijk voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening zoals de salarisadministratie en personeelsmanagement. 

 
SG Solutions vraagt en verwerkt de volgende gegevens en kan deze op verzoek doorgeven aan werkgevers en diverse 
overheidsinstanties voor o.a. de ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, het sociaal secretariaat, kindergeld instantie en 
pensioenfondsen. 
- Naam, adres en woonplaats 
- Geboortedatum en geboorteplaats 
- ID kaart 
- Burgerlijke staat en gegevens partner en kinderen (indien van toepassing) 
- Nationaliteit 
- Email en telefoon nummer 
- Rijksregister nummer 
- IBAN en BIC nummer 

 
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter 
uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.. 
 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties: 
 
Onder persoonsgegevens van zakelijke relaties bedoelen we de gegevens van onze opdrachtgevers, leveranciers en andere 
instanties met als doel het doen van aanbiedingen of voor het verstrekken van informatie over onze dienstvelening. Daarnaast voor 
het onderhouden van deze zakelijke relatie en het sluiten van opdrachtovereenkomsten. Hiervoor verwerken wij voor deze zakelijke 
relaties de volgende gegevens: 
- Bedrijfsnaam 
- Adres en woonplaats 
- Telefoon, email en website  
- Contactpersonen  
- RSZ nummer 
- BTW nummer 
- Rijksregister nummer 
- Ongevallen polis verzekeringsnummer 
- IBAN en BIC nummer 
 
SG Solutions vraagt en verwerkt de volgende gegevens van haar zakelijke relaties en kan deze op verzoek doorgeven voor 
behalen doelstellingen en aan diverse overheidsinstanties voor o.a. de ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, het sociaal 
secretariaat, kindergeld instantie en pensioenfondsen. Verder kunnende gegevens worden gebruikt om door te geven aan 
potentiële sollicitanten of kandidaten 
 
Wij beheren en verwerken deze persoonsgegevens vanuit het volgende oogpunt: 
 
- Om voor werknemers, werkgevers en zakelijke relaties een overeenstemming en/of betaling af te handelen nadat er een 

product of deel dienstverlening van ons wordt afgenomen. 
- Om werknemers, werkgevers en zakelijke relaties te kunnen contacteren en informeren over de te  leveren goederen en de 

diensten die bij ons worden afgenomen. 
 
Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is SG Solutions verplicht  persoonsgegevens te bewaren. Na een periode van 
7 jaar zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we 
de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  
 
Delen van persoonsgegevens door SG Solutions met derden 
 
We delen alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen 
aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
De persoonlijke gegevens worden altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen 
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Vragen? Mail ons op info@sgsolutions.eu 

mailto:info@sgsolutions.eu
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Cookies: 
Onze website is gebouwd op Bootstrap, een front-end framework, wat een verzameling is van hulpmiddelen voor het maken van 
websites, gebouwd rondom een closed source CMS. De onderliggende HTML en CSS-bestanden zijn compact. Bootstrap is 
compatibel met de laatste versies van Google Chrome, Firefox, Internet Explorer.  
Wij gebruiken vooralsnog enkel noodzakelijke en statistische cookies waarvoor geen toestemming is vereist. Gebruikers data wordt 
niet met derde gedeeld. Cookies worden enkel gebruikt om de gebruiker te kunnen verifiëren en de website te kunnen monitoren. 
Wij maken dus (nog) geen gebruik van een cookie plug-in. 
 
Google Analytics: 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken 
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere  
 
Social media: 
Op onze website zijn iconen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. 
Deze iconen werken door een code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies 
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.  
 
In de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn kun je lezen wat zij met gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht en opgeslagen op hun 
servers. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor 
de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
 
Beveiliging gegevens: 
SG Solutions zorgt ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. Alleen 
geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Indien er persoonsgegevens worden verstrekt aan 
derden, is SG Solutions met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. De volgende 
beveiligingsmaatregelen zijn bij SG Solutions van toepassing. 
- Apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
- Gegevens worden enkel verstuurd via een beveiligde internetverbindingen (SSL/TLS).  
 
 
Contact 
Heb je vragen of opmerkingen over dit cookie- & privacy beleid? Neem dan contact met ons op via info@sgsolutions.eu 
 
 
Wijzigen van dit privacy beleid 
SG Solutions houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.  
 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
mailto:info@sgsolutions.eu
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Disclaimer  

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.sgsolutions.eu. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de 
informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier 
gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SG Solutions BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen 
op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SG Solutions BV. 

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit 
en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een 
aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SG Solutions BV te mogen claimen of te veronderstellen. 

SG Solutions BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud 
op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. 
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande 
mededeling. SG Solutions BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige hyperlinks waarnaar wij via verwijzen. 
 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sgsolutions.eu 
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