Beveiligingstechniek

Privacyverklaring informatieplicht AVG Mei 2018.
Middels dit document onze kennisgeving verwerking “gewone” & “bijzondere” persoonsgegevens, dit
document is ten aller tijden openbaar inzichtelijk via http://www.ricor-security.nl en is schriftelijk aan te
vragen bij Ricor Security beveiligingstechniek via uw functionaris gegevensbescherming Ricor Security.
Wij dragen de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid bij het verzamelen, verwerken,
opslaan en verwijderen van uw persoonsgegevens e.a. persoonlijke correspondentie, mocht u onverhoopt
toch enigszins opmerkingen, vragen, wijzigingsaanvragen of verwijdering van uw gegevens in onze
systemen wensen kunt u dit schriftelijk aanvragen met persoonlijke ondertekening van betrokkene via
correspondentie-adres;
Ricor Security Beveiligingstechniek
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Bogerdhof 3
4315 CL, Dreischor (Zeeland)
Partijen in het verdere vervolg ook nader te benoemen;
Ricor Security Beveiligingstechniek, “Het beveiligingsbedrijf”.
In verband houdend persoon in document, “De Betrokkene”.
1.1 Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming Ricor Security.
Ricor Security
Dhr. L. van Emmerik
Bogerdhof 3
4315 CL Dreischor
Technisch beheerder beveiligings & veiligheidssystemen,
Tel.: (0111) - 402309
Fax: (0111) - 402544
0900 - belricor
Beschikking verklaring van betrouwbaarheid volgens Wet, Regeling, BeleidsregelsServicenr.:
Particuliere
E-mail info@ricor-security.nl
Internet: www. ricor-security.nl
beveiligingsorganisaties & Recherchebureaus afgegeven i.o. Korpschef Politie Provincie Zeeland.
Rabobank rek nr. 1381.68.717
nr. NL69RABO0138.168717
Aangesteld en handelend voor Ricor Security, door Dhr. C. van Emmerik Algemeen Directeur.IBAN
BTW nr. NL 1799.17.377.B01
GECERTIFICEERD

Al onze leveringen geschieden volgens de door ons bij de K.v.K. te Middelburg gedeponeerde leveringsvoorwaarden.
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Functionaris Gegevensbescherming Ricor Security Beveiligingstechniek.
Hr. L. Van Emmerik
Bogerdhof 3
4315 CL, Dreischor
lorenzo@ricor-security.nl
1.2 Doelen verwerking, verzamelen, opslaan persoonsgegevens.
Het beveiligingsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens met meerdere doelen,
- U wordt aangesloten bij een PAC (Particuliere Alarm Centrale) welke uw alarmmeldingen behandeld,
hierbij is het overleggen en gebruik van “Bijzondere” persoonsgegevens van onoverkomelijke aard.
U wordt dan ook ten aller tijden persoonlijk op de hoogte gesteld van het gebruik en toepassing van uw
persoonsgegevens, vragen en opmerkingen worden met u doorgesproken.
- U wordt verwerkt in onze administratie voor het gebruik en verwerken van uw gegevens door onze
boekhouding-afdeling te bereiken voor wijziging van uw gegevens via administratie@ricor-security.nl.
- U wordt verwerkt in onze servicedocumenten voor afspraken binnen het service/onderhouds kader.
- U wordt verwerkt binnen het persoonlijk dossier “clientdossier” binnen het beveiligingsbedrijf welke
nadrukkelijk alleen in te zien zijn door geautoriseerd personeel van Ricor Security Beveiligingstechniek.
- Uw persoonsgegevens worden zowel schriftelijk als digitaal opgeslagen binnen een Klasse 4* beveiligde
ruimte, afgezonderd van publieke toegankelijkheid en digitaal volgens de hoogste standaarden.

Al onze leveringen geschieden volgens de door ons bij de K.v.K. te Middelburg gedeponeerde leveringsvoorwaarden.
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1.3 Grondslag verwerking persoonsgegevens.
Ricor Security baseert zijn werkzaamheden volgens BORG-Regeling Technische Beveiligingsbedrijven en
levert u een beveiligingsdienst welke het onoverkomelijk acht persoonsgegevens te verwerken binnen het
proces. U bent zich er in het volledig van bewust dat Ricor Security zijn werkzaamheden in privé, zakelijk
e.a. vertrouwelijke omgeving vervult, waarbij overgroot gedeelte van de werkzaamheden bestaan uit het
beveiligen van Particulier, klein-midden-groot zakelijk, Overheidsinstellingen & bankwezen. In deze gevallen
zijn wij ten aller tijden genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken voor beveilgings, correspondentie,
werkgerelateerde toepassingen, ook bestaat de mogelijk tot het overleggen ofwel anders “overkomen”
inzien van persoonlijke documenten, gesprekken, fysiek aanwezig persoonlijke materialistische objecten
van privacygevoelige aard.
1.4 Ontvangers & Categorieën ontvangers van persoonsgegevens.
Ricor Security overlegd uw persoonsgegevens met de volgende partijen binnen vastgestelde situaties;
Particuliere Alarm Centrale (PAC);
Alarm Meldnet te Roermond is gecertificeerd door het KIWA NCP (certificaat BORG Particuliere
Alarmcentrale) en is toegelaten door het Ministerie van Justitie onder nummer PAC 133.
Inhoud:
Volledige persoonsgegevens o.a. NAW, Signatuur, Telefoongegevens, Persoonlijke verificatie.
Particuliere Alarm opvolging (A.O.V.);

Ricor Security
Bogerdhof 3
4315 CL Dreischor
Tel.: (0111) - 402309
Fax: (0111) - 402544
Servicenr.: 0900 - belricor
E-mail info@ricor-security.nl
Internet: www. ricor-security.nl
Rabobank rek nr. 1381.68.717
IBAN nr. NL69RABO0138.168717
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B&B Beveiliging te Tholen is een gecertificeerd en erkend beveiligingsbedrijf, toegelaten door het Ministerie
van Justitie onder nummer ND - 3247.
Gedeeltelijke persoonsgegevens o.a. NAW, Telefoongegevens.
GECERTIFICEERD

Al onze leveringen geschieden volgens de door ons bij de K.v.K. te Middelburg gedeponeerde leveringsvoorwaarden.

Overheidsinstellingen (nadrukkelijk onder bijzonder verzoek en ondersteund door juridisch dwangbevel)
Politieregio’s:
N.Holland, Z.Holland, Utrecht, N.Brabant, Limburg, Zeeland, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland,
Gelderland, Groningen, Nederlandse Bovenwindse, Benedenwindse eilanden.
Volledige persoonsgegevens situatie en verzoek-afhankelijk.
Justitie:
Onder nadrukkelijk juridisch dwangbevel.
Volledige persoonsgegevens situatie en verzoek-afhankelijk.
Defensie/inlichtingendiensten:
Onder nadrukkelijk juridisch dwangbevel in uitzonderlijke situaties.
Volledige persoonsgegevens situatie en verzoek-afhankelijk.
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1.5 Verstrekking aan derde landen.

Ricor Security voldoet niet aan verzoeken afgifte persoonsgegevens derde landen, mits deze via nationale
overheidsinstellingen verlopen met nadrukkelijk wettelijk verzoek.
1.6 Bewaartermijn.

Ricor Security behoud zich op het zoals met u overeengekomen verwerken en bewaren van gegevens voor
onbepaalde tijd, mits binnen redelijk bezwaar anders overeengekomen.
Verdere opslag van desbetreﬀende gegevens bij contractontbinding worden opgeslagen volgens wettelijk
bepaald termijn van 7 opeenvolgende jaren waarna deze zowel schriftelijk als digitaal worden vernietigd.
1.7 Rechten van betrokkene.
De betrokkene heeft:
• het recht op informatie over de verwerkingen;
• het recht op inzage in zijn gegevens;
• het recht op correctie of rectificatie van de gegevens als deze niet overeenkomen;
• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• het recht op beperking van de gegevensverwerking;
• het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
• het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
• het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Ricor Security
Bij het aanspraak maken op een van bovenstaande rechten verwijzen wij u graag op het contact
de
Bogerdhof 3 met
4315 CL Dreischor
Functionaris Gegevensbescherming Ricor Security.
Tel.: (0111) - 402309

1.8 Toestemmingen.

Fax: (0111) - 402544
Servicenr.: 0900 - belricor
E-mail info@ricor-security.nl
Internet: www. ricor-security.nl
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Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens houdt verband met werkzaamheden van
beveiligingsbedrijf zoals besproken met betrokkene en heeft geen directe invloed van wettelijke
verplichtingen mits daartoe redenen worden gegeven.
De betrokkene kan ten aller tijden zijn of haar toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken
en verwijdering te eisen, hier uit voortvloeiend zal het beveiligingsbedrijf zijn werkzaamheden niet danwel
niet volledig kunnen volbrengen, betrokkene gaat hiermee stilzwijgend akkoord.
GECERTIFICEERD
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1.9 Geautomatiseerde besluitvorming.
Ricor Security maakt geenszins gebruik van geautomatiseerde besluitvorming danwel enigerlei profilering /
analyse van gedeeltelijke of volledige bevolkingsgroepen, beroepsprestaties, economische situaties,
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedraag, locatie of verplaatsing.
Ricor Security streeft naar een volledige transparantie wat betreft de privacy van u en anderen, mocht u
onverhoopt vragen, aanpassingen, opmerkingen of anderszins communicatie met betrekking tot dit
document of werkwijzen van Ricor Security hebben, verwijzen wij u naar onze Functionaris
Gegevensbescherming. Ricor Security bevindt zich in een vertrouwelijke branche en streeft naar naleving
van deze betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw privacygevoelige informatie op een zeer
hoge schaal waarbij uw wensen centraal staan. Wij garanderen u dan ook een zo correct mogelijke naleving
van de AVG 2018.

