Privacystatement P-Direkt

Inleiding
Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die P-Direkt verzamelt, waarom P-Direkt deze gegevens verzamelt en wat P-Direkt hiermee doet. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door P-Direkt.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
P-Direkt verzorgt de totale personeels- en salarisadministratie voor alle rijksambtenaren (met uitzondering van het Ministerie van
Defensie). P-Direkt verzorgt deze administratie in opdracht van de departementen. P-Direkt is de zogeheten verwerker in de zin
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw werkgever is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de AVG.

Welke gegevens verwerkt P-Direkt van mij?
P-Direkt heeft persoonsgegevens nodig om een goede personeel- en salarisadministratie voor u uit te voeren. P-Direkt beheert
deze persoonlijke gegevens en ontvangt of verzamelt niet méér gegevens dan er nodig zijn voor onze dienstverlening. Bij persoonlijke gegevens kunt u denken aan uw adresgegevens, hoeveel salaris u ontvangt en uw rekeningnummer. Maar u kunt ook denken
aan gegevens die u aan ons doorgeeft en die wij vervolgens met derden delen om daarmee te voldoen aan de vastgestelde wettelijke vereisten, bijvoorbeeld met de Belastingdienst, pensioenfonds ABP en de Arbodienst. Wij delen soms ook uw persoonlijke
informatie met derden in verband met een service die u ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan de leverancier van de mobiliteitskaart.
Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Waarvoor verwerkt P-Direkt mijn gegevens?
P-Direkt verwerkt uw gegevens om:
•
de personeel- en salarisafspraken (arbeidsvoorwaardelijke afspraken) goed uit te voeren, zoals:
•
uw salaris dan wel bezoldiging op tijd en met het juiste bedrag aan u uit te betalen;
•
ervoor te zorgen dat we ons houden aan de wet (afdracht sociale lasten en heffingen) en aan contracten;
•
ervoor te zorgen dat we ons houden aan (inter)nationale uitspraken van gerechtshoven;
•
onze producten en diensten te verbeteren, waaronder:
•
ons portaal te verbeteren;
•
u zo goed mogelijk te informeren over uw geregistreerde arbeidsvoorwaarden. Wij gebruiken uw gegevens om
te weten welke informatie u graag van ons wilt krijgen en hoe u deze informatie wilt krijgen, bijvoorbeeld per
post of per e-mail. Zo zorgen wij ervoor dat u vooral informatie krijgt die relevant voor u is;
•
het verstrekken van gegevens aan uw werkgever ten behoeve van rapportages en beleidsvraagstukken;
•
de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te verbeteren.

Op grond waarvan verwerkt P-Direkt mijn gegevens?
Als verwerker verwerkt P-Direkt uw gegevens in opdracht van uw werkgever.

Hoe komt P-Direkt aan mijn gegevens?
P-Direkt ontvangt enkel de gegevens die u zelf aan uw werkgever of aan P-Direkt verstrekt.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?
P-Direkt deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten P-Direkt, behalve in een van de
volgende omstandigheden:
Met uw toestemming aan derden
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten P-Direkt wanneer u ons (via uw werkgever)
toestemming heeft gegeven dit te doen.
Met uw werkgever
P-Direkt deelt uw gegevens met uw werkgever. De beveiliging van het kanaal waarlangs we gegevens uitwisselen is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor P-Direkt houdt deze verantwoordelijkheid op na verzending. Uw werkgever zal via een
privacybeleid moeten aangeven hoe, wat en waarom de gegevens worden gebruikt.
Om juridische redenen
We delen persoonlijke gegevens met organisaties buiten P-Direkt als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik,
behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
•
Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van
overheidsinstanties.
•
Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
•
De rechten, eigendom of veiligheid van P-Direkt, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan
volgens de wet.

Hoe beschermt P-Direkt mijn gegevens?
P-Direkt beschermt uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of
vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
•
Technische beveiligingsmaatregelen worden toegepast;
•
Logische toegangsbeveiliging (identificeren en autoriseren) wordt toegepast;
•
We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke
beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen;
•
We beperken de directe toegang van uw persoonlijke gegevens tot medewerkers van P-Direkt;
•
Departementale functionarissen die op basis van dienstverleningsafspraken een doelbinding hebben om uw gegevens te
kunnen inzien.
De personen bedoeld bij de laatste twee bullits zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en
kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoelang bewaart P-Direkt mijn gegevens?
P-Direkt hanteert daar waar van toepassing wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Welke rechten heb ik?
U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15 AVG), alsook in een aantal gevallen, op correctie en verwijdering van uw
gegevens (artikelen 16 en 17 AVG). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG).
Tevens heeft u in een aantal gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG).
P-Direkt wil transparant zijn over de gegevens die we van u beheren. In het P-Direktportaal worden de gegevens die we van u
beheren gepresenteerd. Denk daarbij aan uw:
•
Personeelskaart;
•
Verlofoverzicht;
•
Formulieren over personeelsbeoordeling;
•
Uw salarisoverzichten.
Wanneer u gebruik maakt van het P-Direktportaal krijgt u van ons toegang tot uw gegevens. Als die gegevens onjuist zijn,
proberen we u te voorzien van manieren om deze gegevens snel bij te werken of te verwijderen, tenzij we die gegevens moeten
bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden.
Indien u een recht wilt uitoefenen dat niet wordt gedekt door de dienstverleningsafspraken tussen uw werkgever en P-Direkt,
dient u uw verzoek te richten tot uw werkgever.

Heeft u vragen of klachten?
We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen privacybeleid. We werken samen met de betreffende departementen en
waar nodig regelgevende instanties, om klachten of vraagstukken met betrekking tot de overdracht (uitwisseling) van persoonlijke
gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.
Als u nadere vragen of klachten heeft over ons privacy kunt u op werkdagen tussen 8.00 uur en 22.00 uur contact opnemen met
het contactcenter van P-Direkt.

