Privacyreglement ACE Exploitatie B.V.
Privacyreglement ACE-werknemerregistratie in het kader van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:
a. ACE: Een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen in diverse regio’s, een
onafhankelijk werkgeversnetwerk, dat zich onder andere bezighoudt met het uitwisselen
van kennis, ervaringen en werknemers.
b. ACE+: Een regionaal kennisnetwerk van HR-dienstverleners.
c. ACE-werkgever: Een werkgever aangesloten bij ACE
d. ACE-werknemer: Een werknemer van een werkgever die is aangesloten bij ACE en die
naar aanleiding van een door zijn werkgever aan ACE Exploitatie B.V. (hierna te noemen:
ACE Nederland) verleende opdracht, gebruik kan maken van de diensten van ACE Nederland.
e. ACE-werknemerregistratie: De samenhangende verzameling van op verschillende ACEwerknemers betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg
wordt gevoerd en/of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
f. Bewerker: Degene die geen deel uitmaakt van de organisatie van de houder, maar beroepsmatig administratieve diensten verleent en/of het geheel of een gedeelte van de apparatuur waarmee het geautomatiseerde gedeelte van de ACE-werknemerregistratie
wordt gevoerd, onder zich heeft.
g. Dienstverlener: Een dienstverlener van ACE+ die aan een ACE-werknemer diensten kan
aanbieden die kunnen bestaan uit begeleiding, opleiding, werkervaring en inkomensproducten.
h. Dossier: Alle op papier of andere niet-geautomatiseerde informatiedragers vastgelegde
informatie omtrent ACE-werknemer, bewaard op zodanige wijze dat systematische toegankelijkheid is gewaarborgd en dat als zodanig deel uitmaakt van de ACE-werknemerregistratie.
i. Geregistreerde: Ieder persoon uit het ACE-werknemerssysteem van wie persoonsgegevens in de ACE-werknemerregistratie zijn opgenomen.
j. Houder: ACE Nederland, waarvan ACE Transfercentrum onderdeel is. Hierna te noemen
ACE Transfercentrum.
k. Medewerker: De functionaris van ACE Transfercentrum en/of de functionaris van de
dienstverleners, belast met de uitvoering van de onder artikel 2 genoemde taken.
l. Organisatie van de houder: De houder zelf en alle personen, die onder diens leiding
en/of verantwoordelijkheid werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de taken omschreven in artikel 2, ten behoeve waarvan de ACE-werknemerregistratie is aangelegd.
m. Persoon: Een individuele, natuurlijke persoon.
n. Persoonsgegevens: Een gegeven, dat herleidbaar is tot een persoon.
o. ACE+ begeleider: Een dienstverlener die door ACE Transfercentrum als begeleider is
aangemerkt.
p. Rapportage: Het vastleggen van (persoons)gegevens in een meer samenhangend geheel, bedoeld om aan (een) derde(n) te worden verstrekt.
Artikel 2. Taken van de houder ACE Transfercentrum houdt zich bezig met het duurzaam
inzetbaar maken en houden van het menselijk kapitaal in de regio. Het ACE Transfercentrum
is de brug van werk naar werk. Het is een organiserend platform voor ACE-werkgevers en
ACE+ begeleider waarbinnen werknemers kunnen worden begeleid naar werk.
Werknemers worden, na hun keuze voor een ACE+ begeleider, begeleid. De uitvoering van
de begeleiding geschiedt in opdracht van de ACE-werkgever door het ACE Transfercentrum
en haar ACE+ begeleider.
Artikel 3. Doel en gebruik van de registratie
Het doel van de registratie is:
1. Het mogelijk maken van het uitvoeren van de taken, zoals genoemd in artikel 2
van dit reglement.
2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van de uitvoering van de taken, zoals
genoemd in artikel 2 van dit reglement.
3. De aanwezige gegevens worden gebruikt voor het bevorderen van de kwaliteit van de
uitvoering van in artikel 2 genoemde werkzaamheden.
4. Vastleggen van gegevens die nodig zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering en continuïteit van de houder, alsmede het voldoen aan wettelijke verplichtingen en eisen van de
ACE-werkgevers.
5. Het verkrijgen van gegevens ten behoeve van onderzoek, evaluatie en subsidie.
Artikel 4. De geregistreerden
De registratie wordt gevoerd op de naam van de ACE-werknemer zoals deze voorkomt in het
bevolkingsregister of bij de ACE-werkgever.
Artikel 5. Opname van persoonsgegevens
1. Er is een geautomatiseerde ACE-werknemerregistratie waarin wordt opgenomen de gegevens die door de ACE-werkgever zijn aangeleverd.
2. Er is een dossier, waarin slechts die gegevens opgenomen en worden bewaard, die van
belang zijn voor de uitvoering van de taken van de houder en het doel van de registratie.

4. Buiten de gevallen waarin dat wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt
met toestemming van de geregistreerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger, worden uit
de registratie slechts persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de in het tweede lid genoemde doeleinden.
Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden
1. Bij het verstrekken van gegevens betreffende de ACE-werknemer gelden de volgende regels:
a. Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde, verstrekt de houder of de medewerker
die met de uitvoering van de taken belast is, aan anderen dan de ACE-werknemer geen
inlichtingen over de ACE-werknemer, dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden,
dan na schriftelijke toestemming van de ACE-werknemer.
b. ACE-werknemer geeft toestemming tot het overdragen van zijn gegevens en verstrekken
van inlichtingen door middel van ondertekening van de Opdracht overeenkomst ACE
Transfercentrum op dit formulier wordt vermeld aan wie gegevens mogen worden verstrekt
en met welk doel.
2. Medewerkers in dienst van de houder, nemen bij het verstrekken van gegevens overeenkomstig bovenstaande leden de beroepsethiek in acht, waaronder in het bijzonder de geheimhoudingsplicht.
3. Het verstrekken van gegevens, binnen de taken van de houder en het doel van de registratie, maar in afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel, is uitsluitend toegestaan op
grond van een dringende, gewichtige reden.
4. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die nog in bewerking zijn worden niet aan
derden verstrekt.
Artikel 8. Onderzoek en statistiek
1. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, kunnen desgevraagd aan derden geanonimiseerde persoonsgegevens van geregistreerden worden verstrekt.
2. Slechts de houder is bevoegd hieromtrent te beslissen.
Artikel 9. Toegang tot de ACE-werknemerregistratie
1. Directe toegang tot de ACE-werknemerregistratie hebben alleen die personen die behoren
tot de organisatie van de houder of bewerker, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor
de uitvoering van hun taak. Derden hebben slechts toegang, indien een wettelijk voorschrift
de houder verplicht tot toelating.
2. ACE-werknemer heeft recht op kennisneming, inzage, afschrift en correctie van persoonsgegevens overeenkomstig de wet.
Artikel 10. Verbanden met andere persoonsregistraties
Binnen de organisatie van de houder wordt gewerkt op een computernetwerk, daar waar op
meerdere locaties wordt gewerkt, kunnen deze zijn verbonden.
Artikel 11. Opname in de registratie
1. Het ACE Transfercentrum draagt er zorg voor, dat de geregistreerde binnen vier weken na
de eerste opname van diens gegevens in de ACE-werknemerregistratie schriftelijk hiervan
op de hoogte is gesteld, onder vermelding van het doel van de registratie alsmede de
naam, adres en woonplaats van de houder, met het ondertekenen van de Opdracht overeenkomst ACE Transfercentrum, tenzij:
a. de geregistreerde dit al weet of redelijkerwijs kan weten;
b. een gewichtig belang van een of meer andere geregistreerden zich tegen het doen van
een dergelijke mededeling verzet;
c. het achterwege laten van een dergelijke mededeling noodzakelijk is uit hoofde van gewichtige belangen van de houder.
2. Indien een gewichtig belang van de geregistreerde dit vereist en dit, alle omstandigheden
in aanmerking genomen redelijkerwijs van de houder kan worden verlangd, verstrekt deze
de informatie in een andere dan schriftelijke vorm, die aan het belang is aangepast.
Artikel 12. Hoofdlijnen beheer
De houder treft maatregelen ter beveiliging van de gegevens tegen onjuist gebruik,
onbevoegd kennisnemen, diefstal of andere calamiteiten.
Artikel 13. Klachten
Klachten omtrent de uitvoering van dit reglement, kunnen door geregistreerden
ingediend worden bij het ACE Transfercentrum. Op de behandeling zijn de regels van het
klachtrecht van toepassing. Het gebruik maken van de klachtregeling laat onverlet de mogelijkheid voor geregistreerden om de bemiddeling van het CBP in te roepen of hun kwestie aan
de rechter voor te leggen.
Artikel 14. Slotbepaling
1. Dit reglement treedt in werking op 01 november 2013.
2. Dit reglement kan naar redelijkheid en billijkheid door houder worden aangepast indien de
houder dit noodzakelijk acht.

Artikel 6. Verwijdering, vernietiging en bewaartermijnen van dossiergegevens
1. Na beëindiging van de bemoeienis worden de persoonsgegevens uit de persoonsregistratie verwijderd. Het dossier wordt ondergebracht in het archief. Vijf jaar na beëindiging van
de bemoeienis wordt dit dossier vernietigd tenzij er sprake is geweest van een conflict of
houder andere gerechtvaardigde belangen heeft bij langere bewaring van deze gegevens.
2. Na beëindiging van de bemoeienis worden binnen de organisatie van de houder slechts
persoonsgegevens verstrekt voor zover die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun
taak aan:
a. personen die zijn belast met of leiding geven aan archiefbeheer;
b. de door de houder aangewezen personen belast met het behandelen van geschillen;
c. de door de houder aangewezen personen voor zover noodzakelijk met het oog op door
hen te verrichten wetenschappelijk, statistisch of historisch
onderzoek.
3. Rechtstreeks toegang tot de archiefregistratie hebben slechts de in het tweede lid bedoelde personen.
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