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PRIVACYVERKLARING CIU, STICHTING COLLEGIALE INLEEN UITLEEN 

MB 1-8-2019 

 

De stichting Collegiale In en Uitleen respecteert de privacy van de bij haar aangesloten bedrijven, de 
medewerkers van deze bedrijven, medewerkers CIU, partners en bezoekers van de website. 

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met u gegevens 
wordt gedaan en welke rechten u heeft. 
 

Stichting Collegiale in en uitleen Installatietechniek (CIU) is opgericht in januari 2001 en opgezet door 
installateurs voor installateurs. De statutaire doelstelling is om vraag en aanbod van gekwalificeerde 
vakmensen binnen de Installatiebranche te houden door het bevorderen en creëren van uitwisselen 
of uitlenen van medewerkers van de aangesloten bedrijven. Indien bij aangesloten bedrijven een 
tekort of overschot aan montage personeel ontstaat, dan neemt de Stichting de 
bemiddeling/invulling op zich door het inschakelen/inzetten van gekwalificeerd personeel van of bij 
collega-lid-bedrijven. 

Om onze diensten ter beschikking te kunnen stellen is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen 
uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw 
gegevens vertrouwelijk en goed beschermd worden behandeld. 

 

1. Welke gegevens verwerkt CIU van u en wanneer 
 
CIU verwerkt van de aangesloten lidorganisaties de door deze organisaties aangemelde 
contactpersonen de gegevens: naam telefoonnummer mailadres en functie.  
 
CIU verwerkt van de door de aangesloten bedrijven aangemelde medewerkers voor 
inleen/uitleen naam, geboortedatum en functie/beroep. Bij een geslaagde uitleen worden 
deze persoonsgegevens gekoppeld aan de uitleengegevens waaronder tijdvak, gemaakte 
uren, inlenende en uitlenende organisatie en financiële afspraken. 
 
CIU verwerkt van personeelsleden, bestuurders en raad van toezichtleden de wettelijke 
verplichte gegevens en de gegevens voor uitbetaling van geleverde diensten. 

CIU verwerkt van partnerorganisaties waaronder boekhouding, ICT-ondersteuning, 
detacheringsorganisaties waarmee CIU een relatie of overeenkomst heeft de volgende 
gegevens van contactpersonen naam mail en telefoonnummer en functie. 
 

 

2. Doel en grondslag van de verwerking 
 
CIU verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen en medewerkers die daadwerkelijk 
geplaatst zijn zodat de CIU haar taak om vraag en aanbod in de installatiebranche bij elkaar 
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te brengen.  Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk om zorg te dragen dat de 
inlenende en uitlenende organisaties ook door CIU ondersteunt worden in hun wettelijke 
verplichtingen waaronder de Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet op de loonbelasting. 
Daarnaast moeten partijen beschikken over de juiste persoonsgegevens zodat de financiële 
en fiscale verplichtingen ook nagekomen kunnen worden. CIU verwerkt niet meer 
persoonsgegevens dan minimaal noodzakelijk is voor de uitvoering van deze taak. CIU heeft 
een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken en draagt hiermee bij aan het 
behoud van de werkgelegenheid in de installatiesector en het behoud van vakkrachten voor 
deze sector.  
 

Aangesloten organisaties die gebruik maken van het CIU-portal hebben inzicht in de 
persoonsgegevens van hun eigen contactpersonen en de persoonsgegevens van de 
(historisch) geplaatste inleen en uitleen medewerkers. 

 

 CIU registreert geen gegevens (Cookies) bij het gebruik van de Website CIU.  
 

3. Verstrekking aan derden 
 
CIU verstrekt geen informatie over uitgeleende of ingeleende medewerkers aan derden. 
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van wettelijke verplichtingen 
gedeeld worden met onze boekhoudkantoor, ICT-ondersteuning en fiscus. 
Deze partnerorganisaties hebben daar waar voor hun functie noodzakelijk toegang tot of 
verwerken persoonsgegevens verkregen van CIU. CIU heeft afspraken hierover contractueel 
vastgelegd. 
 
 

4. Beveiliging 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. CIU heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens op een goede manier te beveiligen. Wij 
verwerken bewust alleen die persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn om onze taken uit 
te kunnen voeren.  (Zie ook 1.)  
 

 
5. Recht van inzage, correctie en verwijdering 

 
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u in onze 
gegevensbestanden hebben opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat deze 
persoonsgegevens niet (langer) meer juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw 
persoonsgegevens aan te vullen of verbeteren. Een verzoek om uw persoonsgegevens te 
verwijderen kan alleen verwerkt worden als er geen (wettelijke) bewaartermijnen meer van 
toepassing zijn.  
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen moeten wij eerst vast kunnen stellen dat 
het bij de indiener van het verzoek ook om uw eigen persoonsgegevens gaan.  
Neemt u daarom over de te volgen procedure contact op met info@ciu-oost.nl. 
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6. Wijziging in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd bij 
wijzigingen in de bedrijfsvoering van CIU. Wanneer u in het vervolg gebruik blijft maken van 
onze dienstverlening dan is het dan geldende privacy beleid van toepassing. Het is daarom 
raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.  


