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Over deze privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van EPZ N.V. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij de privacy
waarborgen voor personen die direct contact hebben of hebben gehad met ons als bezoeker,
opdrachtnemer, uitzendkracht of leverancier. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan de
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan EPZ als verwerkingsverantwoordelijke.
We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt op 24 mei 2018. De meest recente versie vind je
altijd op epz.nl.

Inhoud
In deze verklaring vind je informatie over de volgende onderwerpen:
1  Wat zijn persoonsgegevens?

5  Met wie delen we persoonsgegevens?

2  Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

6  Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

3  Van wie hebben we persoonsgegevens?

7  Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

4  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

8  Contact met ons opnemen

1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen
met jou.
Voor een veilige en verantwoorde bedrijfsvoering verwerken wij jouw persoonsgegevens1 wanneer je werkzaamheden voor
ons verricht als opdrachtnemer, uitzendkracht of leverancier of wanneer je onze locaties bezoekt. Hierbij kan je denken aan
gegevens die jij of jouw werkgever zelf aanlevert, zoals je naam, adres of e-mailadres. Maar ook camerabeelden van de
beveiliging of het toezicht op de gezondheid van medewerkers doordat er radiologisch gewerkt wordt, zijn gegevens die we
in verband kunnen brengen met jou.

Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens
die direct of indirect iets over jou vertellen.
1

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen.
De ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen,
met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’
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2 Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Voor de veiligheid en beveiliging van jou en die van een ander is het belangrijk dat we je goed
kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook.
Met je persoonsgegevens kunnen we onze overeenkomsten uitvoeren
Dit kunnen we met je persoonsgegevens
n Onderzoeken of je werkzaamheden bij ons kunt verrichten.
n Ervoor zorgen dat je bij ons bekend bent, zodat je je werkzaamheden bij ons of voor ons kunt verrichten.
n Contact met je opnemen.
n Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Met je persoonsgegevens kunnen we het veiligheids- en beveiligingsbelang dienen
door risico’s te verkleinen
We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van jou, van ons, van de omgeving en de nucleaire sector.
Daarom gebruiken we gemerkt en ongemerkt je persoonsgegevens om risico’s te verkleinen en onze belangen te
beschermen.
Dit merk je
n We voeren alcoholtests uit om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen.
n We screenen iedereen die bij of voor ons werkt, indien de werkzaamheden hierom vragen, of laten dit doen door een
veiligheidsdienst. Wij willen je goed kennen als je werkzaamheden voor ons verricht. Wij zullen altijd om je toestemming
en medewerking vragen voor een screening.
n We vragen onze bezoekers zich te legitimeren en registreren, zodat we weten wie op onze locaties aanwezig zijn.
n We controleren handbagage en jassen via bagage-controleapparaat of, indien niet mogelijk, handmatig.
n Wanneer je recht hebt op een persoonlijke toegangspas, vragen wij je om een pasfoto die we gebruiken op je pas en in
onze toegangssystemen om zeker te weten dat jij alleen jouw pas gebruikt.
n We bewaken jouw veiligheid met cameratoezicht wanneer je in besloten ruimten werkt, zodat we in het geval van een
onveilige situatie tijdig kunnen ingrijpen.
Dit doen we ongemerkt
n We houden je activiteiten op onze systemen en netwerken bij. Bij het waarborgen van de veiligheid achterhalen we wat
zich op onze systemen en netwerken afspeelt.
n We bewaken onze terreinen met cameratoezicht. In geval van een verdachte situatie kunnen we de beelden terugkijken
en delen met de politie.
n We nemen inkomende en uitgaande telefoongesprekken op en delen deze met de politie als er belang is voor de
veiligheid van EPZ.

Met je persoonsgegevens kunnen we ons houden aan de wet
EPZ dient zich te houden aan zijn nationale en internationale wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te
kunnen voldoen, gebruiken wij je persoonsgegevens om:
n Dosisgegevens te meten als je radiologische werkzaamheden verricht. Deze dosisgegevens geven wij door aan het dosisregistratiesysteem.
n Je te identificeren als je werkzaamheden bij ons verricht. Wij vragen je hierbij te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en leggen een aantal gegevens vast. Voor gebieden met een hoger veiligheidsbelang vragen we om aanvullende
identificatie.
n Te bepalen of je over geschikte kwalificaties en vaardigheden beschikt.
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3 Van wie hebben we persoonsgegevens?
Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons als
bezoeker, opdrachtnemer, uitzendkracht of leverancier.
Dus ook van contactpersonen en vertegenwoordigers van zakelijke relaties en leveranciers die EPZ bezoeken.

4 Welke persoonsgegevens verzamelen we?
EPZ verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.
We verzamelen gegevens over wie je bent en hoe we je kunnen bereiken
Deze gegevens verwerken we
n Je naam, geboortedatum en firmanaam als je werkzaamheden voor ons verricht.
n Je pasfoto en mogelijk biometrische kenmerken als je een persoonlijke toegangspas van ons hebt.
n De beveiligingskenmerken van je legitimatiebewijs en de gegevens die op je legitimatiebewijs staan.
n Je contactgegevens.
Dit is het doel waarvoor we ze verwerken
n Als je je op de terreinen van EPZ begeeft, moeten we je identiteit vaststellen. Daarvoor legitimeren we je ter plaatse aan
de hand van je identiteitsbewijs en controleren we deze op echtheid door de beveiligingskenmerken te verifiëren.
n Als je werkzaamheden verricht voor EPZ moeten we je kunnen identificeren en dat doen we via een persoonlijke
toegangspas. Daarvoor gebruiken we je identiteitsgegevens, inclusief een pasfoto. Heb je toegang nodig tot extra
beveiligde ruimten, dan vragen wij aanvullende biometrische kenmerken.
n Als je radiologische werkzaamheden gaat verrichten of door EPZ ingeleend wordt, dan is EPZ wettelijk verplicht om je
BSN te gebruiken.
n Als we contact met je willen zoeken, gebruiken we je contactgegevens of benaderen we je werkgever (indien van
toepassing).
Zo lang bewaren we je gegevens
n Je naam, geboortedatum, firmanaam, contactgegevens, pasfoto en mogelijk biometrische kenmerken bewaren we
maximaal 6 maanden nadat toegang tot onze terreinen is verlopen.
n De verificatie van de beveiligingskenmerken van je identiteitsbewijs slaan we niet op, evenmin een kopie van je
identiteitsbewijs.

We verzamelen gegevens over waar je je bevindt en wat je doet
Deze gegevens verwerken we
n Jouw beeldopnamen gemaakt met beveiligingscamera’s met locatie- en tijdsinformatie wanneer je je in gebouwen en op
terreinen van EPZ bevindt.
n Jouw beeldopnamen gemaakt met veiligheidscamera’s wanneer je werkzaamheden verricht in afgesloten ruimten.
n Ongewenste bevindingen op veiligheids- en beveiligingsgebied, zoals het vinden van ongewenste en onrechtmatige
artikelen n.a.v. controle van handbagage en jassen of een positieve uitslag na een alcoholcontrole.
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Dit is het doel waarvoor we ze verwerken
n Om de veiligheid en beveiliging te kunnen waarborgen maakt EPZ gebruik van camerabewaking. Deze beelden gebruiken
wij voor toezicht op onze terreinen en in onze gebouwen. Wanneer er mogelijk sprake is van een onregelmatige situatie
kunnen wij onder strikte voorwaarden de beelden terugkijken en deze eventueel doorgeven aan de politie.
n Voor jouw veiligheid vindt er live cameratoezicht plaats tijdens werkzaamheden in afgesloten ruimten. Mocht er
onverhoopt iets gebeuren tijdens deze werkzaamheden, dan kunnen wij direct ingrijpen.
n Om de veiligheid te kunnen waarborgen voert EPZ controles uit op alcoholgebruik en op het in- en uitvoeren van ongewenste en onrechtmatige artikelen. Eventuele ongewenste of onrechtmatige gebeurtenissen melden we aan je werkgever.
Zo lang bewaren we je gegevens
n Beelden opgenomen via camerabewaking bewaren wij maximaal 168 uur, danwel na afhandeling van geconstateerde
incidenten en de daaraan verbonden sancties. Beelden die zijn doorgegeven aan de Politie, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Politie.
n Beelden ten behoeve van toezicht op besloten ruimten worden 24 uur bewaard, dan wel tot na afhandeling van de
geconstateerde incidenten.
n Ongewenste of onrechtmatige gebeurtenissen bewaren we maximaal 24 maanden nadat toegang tot onze terreinen is
verlopen.

We verzamelen gegevens over je kwalificaties en opleidingen
Deze gegevens verwerken we
n Jouw certificaten van bijv. veilig werken via onze Elektronische Leer Omgeving (ELO).
n Jouw kwalificaties, bijv. medisch keuringsbewijs (geschikt/ongeschikt), diploma’s beroepsonderwijs en VCA-certificaat.
n Jouw toegangsdocument, bijv. Verklaring omtrent Gedrag, Verklaring geen Bezwaar en/of een geheimhoudingsverklaring.
Dit is het doel waarvoor we ze verwerken
n Wij werken veilig of wij werken niet. Om veilig te kunnen werken, willen we er zeker van zijn dat wij met gekwalificeerde
mensen werken. Hiervoor vragen wij bewijs van jouw kwalificaties en opleidingen.
n Je toegangsdocument wordt als beveiligingsmiddel gebruikt om ongewenste personen van onze terreinen te weren en
geheimhouding van vertrouwelijke informatie te waarborgen.
Zo lang bewaren we je gegevens
n Een kopie van jouw certificaten, kwalificaties en toegangsdocumenten bewaren we maximaal 24 maanden nadat toegang
tot onze terreinen is verlopen.

We verzamelen gegevens over je gebruik van onze systemen en netwerken
Wanneer je gebruik maakt van onze systemen of netwerken, leggen we een aantal gegevens vast.
Deze gegevens verwerken we
n Je IP-adres: het adres van je computer of mobiel dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen
communiceren.
n Gegevens over het gebruik van onze applicaties en systemen: wanneer je aanlogt op onze systemen en applicaties,
leggen wij je handelingen vast.
n Gegevens over het gebruik van internet en websites vanaf onze systemen en netwerken: wanneer je gebruik maakt van
onze systemen of netwerken om toegang te krijgen tot internet en websites, controleren wij welke websites je bezoekt.
Dit is het doel waarvoor we ze verwerken
n IP-adressen houden wij bij om onregelmatige situaties tegen te gaan.
n Gegevens over het gebruik van onze applicaties en systemen houden wij bij om misbruik van onze applicaties en
systemen te kunnen waarnemen.
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n

Gegevens over het gebruik van internet en websites gebruiken wij om kwaadaardige software afkomstig van verdachte
websites tegen te gaan. Daarnaast beperken wij de toegang tot websites en -diensten die een zware belasting vormen
voor onze systemen en netwerken, zoals online radio en video.

Zo lang bewaren we je gegevens
n Gegevens over het gebruik van onze systemen en netwerken bewaren wij maximaal 3 maanden.

We verzamelen gevoelige gegevens
Er zijn extra strenge regels als je gevoelige persoonsgegevens wilt verwerken.
Deze gegevens verwerken we
Indien je toegang nodig hebt voor extra beveiligde ruimten, verwerken wij de volgende gevoelige gegevens:
n Biometrische gegevens (handpalmscan).

Indien je radiologische werkzaamheden voor ons verricht, verwerken wij de volgende gevoelige gegevens:
n Burgerservicenummer (BSN).
n Dosisgegevens.
n Medisch geschiktheidsverklaring.
Indien je als inleenkracht werkzaamheden voor ons verricht, verwerken wij de volgende gevoelige gegevens:
n Burgerservicenummer (BSN).
Dit is het doel waarvoor we ze verwerken
n Je handpalmscan wordt als extra beveiligingsmiddel gebruikt.
n We zijn wettelijk verplicht om je blootstelling aan radioactiviteit te meten als je radiologische werkzaamheden voor ons
verricht. Deze dosisgegevens zeggen iets over je gezondheid, bijvoorbeeld ook wanneer je recent op basis van medische
gronden blootgesteld bent aan radioactiviteit.
n We zijn wettelijk verplicht om je dosisgegevens te registreren in een dosisregistratiesysteem. Bij wet is er een instelling
aangewezen die dit systeem beheert en deze maakt gebruik van het BSN. Wij hebben je BSN nodig om je dosisgegevens
te kunnen registreren in dit systeem.
n Uit de ‘Uitvoeringsregeling verplicht gebruik Burgerservicenummer’ volgt dat we bij inleen van medewerkers verplicht zijn
om het BSN te gebruiken.
n De wet stelt eisen aan de medische geschiktheid van personen die radiologische werkzaamheden verrichten. Wij vragen
je om een verklaring die we registreren in onze administratie.
Zo lang bewaren we je gegevens
n Jouw biometrische gegevens worden uitsluitend in onomkeerbaar versleutelde vorm opgeslagen zonder tussenkomst van
personen of andere systemen. De versleutelde gegevens bewaren we maximaal 6 maanden nadat toegang tot onze
terreinen is verlopen.
n Wij zijn wettelijk verplicht jouw dosisgegevens inclusief identificatie te bewaren tot jouw 75e levensjaar, maar tenminste
30 jaar na verrichting van jouw werkzaamheden bij ons.
n Met het bewaren van jouw gegevens ten behoeve van inleen houden we ons aan de fiscale wetgeving, met een bewaartermijn van 7 jaar.
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5 Met wie delen we persoonsgegevens?
In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden
of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld een misdrijf pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen.
In een aantal gevallen delen we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens met
een andere partij of organisatie.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan. We delen alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening en we maken goede afspraken met die dienstverleners
over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.
Met onze dienstverleners maken we afspraken over:
n Geheimhouding
n Wie toegang krijgt tot de gegevens
n Welke gegevens men mag inzien en bewerken
n Versleuteling van onze gegevens tijdens
transport en wanneer opgeslagen

n
n
n
n

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
Vastlegging van gebeurtenissen en toegang tot de gegevens (logging)
Melden en opvolging van incidenten en datalekken
Audits

We delen je persoonsgegevens met Nuclear Research and consultancy Group (NRG)
Als je radiologische werkzaamheden voor ons verricht, zijn wij wettelijk verplicht je blootstelling aan radioactiviteit te meten
en deze dosisgegevens te registreren in een dosisregistratiesysteem. Wij geven je dosisgegevens door aan NRG, welke de
dosisgegevens verwerkt in het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem (NDRIS).

We delen je persoonsgegevens met ICT systeem- en netwerkbeheer
Wij maken gebruik van een dienstverlener die onze systemen, netwerken en applicaties voor ons ontwerpt, beheert en
verbetert. Deze dienstverlener kan in een aantal situaties inzage krijgen in de volgende persoonsgegevens:
n Gegevens over wie je bent (naam, geboortedatum, firmanaam, contactgegevens, pasfoto).
n Gegevens over je kwalificaties en opleidingen (certificaten, kwalificaties en toegangsdocumenten).
n Gegevens over jouw gebruik van onze systemen en netwerken (logging-gegevens van systemen en applicaties, internetverkeer van websites, IP adressen van systemen die zich aanmelden op onze netwerken).

We delen je persoonsgegevens met de Bewaking
Wij maken gebruik van een dienstverlener die onze bewakingssystemen,- netwerken en -applicaties voor ons ontwerpt,
beheert en verbetert. Deze dienstverlener kan in een aantal situaties inzage krijgen in de volgende persoonsgegevens:
n Gegevens over waar je je bevindt en wat je doet (beeldopnamen gemaakt met beveiligingscamera’s met locatie- en
tijdsinformatie, registraties van het gebruik van toegangspassen).

We delen je persoonsgegevens met de Cameratoezichthouder
Wij maken gebruik van een dienstverlener die een cameratoezichtsysteem levert voor toezicht op afstand op
werkzaamheden verricht in besloten ruimten. Dit systeem verwerkt de volgende persoonsgegevens:
n Gegevens over waar je je bevindt en wat je doet (beeldopnamen gemaakt met veiligheidscamera’s).

We delen je persoonsgegevens in een online leeromgeving
Wij maken gebruik van een dienstverlener die een online leeromgeving levert voor het aanbieden van trainingen die vereist
zijn alvorens je bij ons werkzaamheden kan verrichten. Deze leeromgeving verwerkt de volgende persoonsgegevens:
n Gegevens over wie je bent (naam, geboortedatum, contactgegevens, firmanaam).
n Gegevens over je kwalificaties en opleidingen (examenresultaten en certificaten van trainingen gevolgd in deze omgeving).
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6 Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens.
We hebben een organisatie die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en
beveiligd.
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons
toevertrouwt en alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.
We hebben de opslag van gegevens, inclusief dit document, afgestemd met de Ondernemingsraad van EPZ.
Er is toezicht op ons door:
n de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze controleert of wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven.
n de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Deze houdt in het algemeen toezicht op de nucleaire sector en
dus ook op ons.

7 Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van je vastleggen. Zijn de gegevens volgens jou
onjuist of wil je bezwaar maken tegen de verwerking, dan kan je deze laten corrigeren, beperken
of wissen.
Je kunt van voornoemde rechten gebruik maken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de contactpersoon Privacy
met daarin een beschrijving van je verzoek, om welke gegevens het gaat en jouw relatie met EPZ. EPZ stelt eerst de
geldigheid van het verzoek vast door de identiteit van de aanvrager te verifiëren, via telefonisch contact, per e-mail en/of
via het aanmeldsysteem van EPZ. Als de aanvraag valide en gegrond is zal EPZ het verzoek uitvoeren en de aanvrager
binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk informeren. Als de aanvraag niet valide of ongegrond is, zal EPZ
de aanvraag binnen 4 weken afwijzen en de aanvrager informeren met de reden voor afwijzing.
EPZ zorgt ervoor dat de actie naar aanleiding van de beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming
zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. EPZ informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming
derden daarover, indien ook rechten van derden in het geding zijn, en verzekert zich ervan dat de derden hun gegevens
dienovereenkomstig aanpassen. EPZ informeert de aanvrager over welke derden hij de informatie heeft verstrekt.
Bij afwijzing van het verzoek door EPZ of indien geen overeenstemming wordt bereikt over het verzoek, heeft de aanvrager
de mogelijkheid om zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

8 Contact met ons opnemen
Voor al je vragen rondom jouw privacy bij EPZ of voor het indienen van schriftelijke verzoeken, kan je je richten tot onze
contactpersoon Privacy:
N.V. EPZ
t.a.v. M. van Klink (contactpersoon Privacy)
Postbus 130, 4380 AC Vlissingen   |   Zeedijk 32, 4454 PM Borssele
E-mail: incident@epz.nl
Telefoon: +31 (0)113 356 518
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