
Privacy statement Normec Certification

Normec Certification hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
privacy statement beschrijft Normec Certification hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor 
vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze HR afdeling: 
 

Normec Certification B.V. 
HR assurance 

Stationsweg 2 

4191 KK Geldermalsen 

Telefoonnummer: 0345 585 000 

E-mail: hr-assurance@normecgroup.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Normec Certification verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u, of uw werkgever deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Normec Certification respecteert 
uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt. Normec Certification verwerkt 
(een deel van) de onderstaande persoonsgegevens afhankelijk van de regeling: 

• Naam

• Contactgegevens, in geval contactpersoon (telefoon en e-mail)

• Geboortedatum

• Diploma’s/cursussen/trainingen

• Werkervaring

• Functie medewerkers

• Uitkomst medische keuringen

• Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door u zoals de e-mails die u
aan ons stuurt en informatie die u met ons deelt tijdens audits.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Normec Certification verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Ten behoeve van de contractuele uitvoering.

• Contactgegevens voor inplannen, uitvoeren en afhandelen audits.

• Informatieve dan wel commerciële doeleinden.

• De persoonsgegevens van medewerkers worden verzameld om aan te tonen dat zowel u als
wij voldoen aan de gevraagde dan wel verplichte regelingen, wetten en accreditatie-eisen.

Hoelang wij gegevens bewaren

Normec Certification zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke 
verplichtingen. Normec Certification dient de persoonsgegevens tot twee jaar na beëindiging 
overeenkomst te bewaren als bewijslast voor de RVA. 

Delen met derden

Normec Certification verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een 
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verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij Normec 
Certification ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gehanteerd. 

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en 
hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke 
technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en 
veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van 
onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie 
zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens welke u aan ons heeft verstrekt in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen, let op verwijderen van deze gegevens kan consequenties hebben. U kan een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar hr-assurance@normecgroup.com. Naast het recht op inzage, 

correctie en verwijdering heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende 
rechten: 

• Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw
persoonsgegevens daarop is gebaseerd.

• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de
gerechtvaardigde belangen van Normec Certificering of een derde (afhankelijk van uw
persoonlijke omstandigheden).

Beveiliging en bescherming van gegevens

Normec Certification neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en past passende 
technische en organisatorische maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
Privacy Verantwoordelijke. Normec Certification heeft zowel technische als organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van 
beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin 
persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis 
van dreigingen. 

Wijzigingen

Normec Certification is gerechtigd deze privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te 
vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte 
te blijven van de laatste wijzigen. Deze statement is voor het laatst herzien in december 2021. 


