Privacyverklaring voor de WML medewerker
WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, gevestigd aan de Limburglaan 25 in Maastricht is
de drinkwaterleverancier voor alle, ruim 520.000 huishoudens in Limburg. Daarnaast levert WML
leidingwater aan zo’n 14.000 bedrijven. Dat doen we zonder winstoogmerk. Aandeelhouders van WML
zijn de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Heb je vragen ten aanzien van jouw privacy,
dan kun je contact opnemen met HRM via servicedeskPA@wml.nl.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
WML verwerkt jouw persoonsgegevens ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, voor de
personeelsadministratie, voor de uitbetaling van het loon, voor de verwerking van jouw
pensioengegevens, voor arbozorg, voor registratie van arbeidsongeschiktheid in het kader van de wet
Poortwachter, voor het verkrijgen van subsidie, voor opleidingsdoeleinden, voor de onboarding app
en voor het kerstgeschenk.

De grondslag waarop wij de verwerking baseren
WML baseert de doeleinden waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt op de grondslagen van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, jouw toestemming, een wettelijke plicht of op het
gerechtvaardigde belang. De verwerking ten aanzien van screening, ten behoeve van
opleidingsdoeleinden en de onboarding app baseren wij op de grondslag van het gerechtvaardigde
belang. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, personeelsnummer, telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum en/of CV. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om
een arbeidsovereenkomst met WML te sluiten. De WWb-cao bepaalt dat de arbeidsovereenkomst
schriftelijk wordt vastgelegd en in de arbeidsovereenkomst is het verplicht om persoonsgegevens
zoals jouw naam, geboortedatum en jouw salaris op te nemen. Het niet verstrekken van
persoonsgegevens leidt ertoe dat WML geen uitvoering kan geven aan de arbeidsovereenkomst, er
geen salarisuitbetaling kan plaatsvinden en WML haar wettelijke plichten die hieruit voortvloeien niet
kan nakomen.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken
De persoonsgegevens die WML van jou verwerkt zijn: jouw naam, adres en woonplaats (NAW), jouw
telefoonnummer(s), jouw e-mailadres(sen), jouw betalingsgegevens, jouw geboortedatum, jouw
burgerservicenummer (BSN), een kopie van jouw identiteitsbewijs, locatiegegevens die automatisch
worden opgeslagen vanuit de Blackbox (bij een persoons- of dienstauto), verslagen van Persoonlijke
Ontwikkelgesprekken (POP) en Jaargesprekken, verzuim- en verlofgegevens, diploma’s, certificaten,
eventuele klachten en/of waarschuwingen en persoonlijke werkaantekeningen van jouw
leidinggevende.

De ontvangers van jouw persoonsgegevens
Bij bepaalde diensten schakelen derden WML in. De Belastingdienst verplicht WML
loonbelastingaangifte te doen. Ingeval van een loonbeslag zijn wij wettelijk verplicht een deel van jouw
loon in te houden en af te dragen aan de gerechtsdeurwaarder, het CAK of de Belastingdienst. Ingeval
van uitzending naar het buitenland, ontvangen Limes International en VEI jouw persoonsgegevens. Bij
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andere diensten schakelt WML derden in. Ingeval van arbodienstverlening en arbeidsongeschiktheid
schakelen wij de arbodienst Gepoma en/of het UWV in. De salarisadministratie gebeurt via Raet en de
opbouw van pensioenrechten bij het ABP. Acaleph verzorgt de veiligheidsopleiding, Evers & Manders
Subsidieadviseurs controleren onze aanspraken op subsidie, Goal043 laat nieuwe medewerkers
kennismaken met WML via de onboarding app en Gogive verzorgt jouw kerstgeschenk.

Bewaartermijn
WML bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. In het geval een wettelijke
bewaartermijn ontbreekt, bewaart WML de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
doel van de verwerking. In het kader van haar personeelsadministratie bewaart WML jouw
persoonsgegevens bijvoorbeeld tot twee jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Jouw rechten
Het is belangrijk dat jouw persoonsgegevens in onze database actueel en juist zijn. Je hebt het recht
om bepaalde persoonsgegevens die WML over jou verzameld heeft in te zien, daarin wijzigingen aan
te brengen, deze gegevens te verwijderen en bezwaar te maken tegen verwerking van jouw
persoonsgegevens door WML. Ook kun je een kopie krijgen van de persoonsgegevens die je aan WML
hebt verstrekt. Verzoeken inzake jouw rechten kun je aanvragen via ServicedeskPA@wml.nl. In de
nabije toekomst kun je via Sharepoint jouw eigen digitale personeelsdossier raadplegen.
WML gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Toestemming
Heb je WML toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze
toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door WML, dan kun je hiervoor
terecht bij ServicedeskPA@wml.nl. Ook kun je op basis van art. 77 AVG bij de Autoriteit
Persoonsgegevens een klacht indienen over deze verwerking.

Beveiligings- en beheersmaatregelen
WML behandelt jouw persoonsgegevens vertrouwelijk. WML heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Toegang tot systemen die persoonsgegevens bevatten, worden
afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en met autorisaties per gebruiker.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
WML kan wijzigingen in deze verklaring aanbrengen. Wij adviseren je de verklaring regelmatig door te
lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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