
Privacyverklaring WolfTech

WolfTech heeft de bescherming van uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij zullen 
persoonsgegevens daarom op zorgvuldige wijze verwerken en deze gegevens voldoende 
beschermen.  Wij houden ons hierbij aan de bepalingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en met welk doel wij dit doen. 
Daarnaast leggen wij uit welke rechten u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens 
heeft.  

De verwerking van persoonsgegevens 
Wanneer u zich inschrijft op onze website, of gebruik maakt van onze diensten registreren wij de 
volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht en kopie 
identiteitsbewijs (waaronder BSN-nummer), werkvergunning en gegevens omtrent personeels- en 
salarisadministratie en verzuimregistratie.  

Doel en grond van de verwerking 
Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen: het 
uitvoeren van de overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht: namelijk de uitvoering 
van de payrollovereenkomst en de wettelijke plichten die daar bij horen, zoals de 
salarisadministratie en de afdrachten van sociale premies.  Dit houdt in dat, als wij deze gegevens 
niet van u ontvangen, wij onze diensten mogelijk niet kunnen aanbieden.

Bewaartermijnen 
Wij bewaren de gegevens slechts voor de wettelijke verplichte periode, of voor zover het nodig is om 
de overeenkomst uit te voeren. Na verloop van deze termijn zullen we alle persoonsgegevens (zowel 
fysiek als digitaal) verwijderen.  

Beveiliging 
Wij hechten groot belang aan de beveiliging van uw gegevens. Wij hebben daarom organisatorische 
en technische maatregelen genomen: onze website werkt met firewalls, beveiligde servers, 
versleutelde verbindingen en is beveiligd met wachtwoorden. Daarnaast hebben wij onze systemen 
zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens.  

Verstrekken van gegevens aan derden 
WePayPeople verstrekt de gegevens alleen aan de aan haar gelieerde ondernemingen en aan derden 
(zoals het UVW, de Belastingdienst, Acture en inleners) voor zover dit nodig is voor het voldoen aan 
haar wettelijke verplichting of voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wij zullen uw gegevens niet 
voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.  

Rechten 
Op grond van de AGV heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken 
de gegevens te rectificeren. In dat geval verzoeken wij u de bewijsstukken mee te sturen waaruit de 
onjuistheid blijkt.  
Voorts kunt u bewaar maken tegen (een deel van) de verwerking en heeft u het recht op het wissen 
van uw persoonsgegevens. Dit laatste geldt echter alleen voor zover het gaat om gegevens die wij 
niet verplicht zijn te verwerken en kan tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet kunnen 
uitvoeren.  Bovenstaande verzoeken kunt u sturen aan:  
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WolfTech Services B.V. 
Afdeling Legal & Compliance 
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen 
+31 6 40 63 32 01

Tot slot heeft u het recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag (0900-2001201)
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