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Privacy beleid  
Molenakker infra  
 
Molenakker Infra is een onderneming dat zich richt op het realiseren van boven- en ondergronds 
infrastructuur voor kabels, leidingen, netwerken en telecom. Molenakker Infra hecht veel waarde aan 
de privacy van alle personen met wie Molenakker Infra een relatie heeft. Deze mensen zijn 

bijvoorbeeld medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers, bedrijven en andere stakeholders.  
 
Molenakker Infra kan persoonsgegevens ontvangen, maken en delen van de bovenstaande personen. 

In dit document wordt een uitleg gegeven over hoe Molenakker Infra omgaat met deze gegevens en 
hoe dit past binnen de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

1. Het verwerken van persoonsgegevens:  
Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het opvragen, gebruiken, opslaan, in verband 

brengen, verzamelen en verwijderen van persoonsgegevens uit de administratie van 
Molenakker Infra. Het is dus een zeer omvangrijk begrip.  
 
Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct informatie over een natuurlijk persoon 
geven. Voorbeelden hiervan zijn voor- en achternamen en adressen. Alleen voornamen 
vallen hier dus niet onder, omdat alleen een voornaam niet herleidbaar is naar een 
natuurlijk persoon. De gegevens moeten dus herleidbare informatie bevatten.  
  

2. Verantwoordelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens:  
De naleving van de AVG valt onder de directieleden van Molenakker Infra. Voor 
eventuele vragen en meer informatie kunt u mailen naar info@molenakkerinfra.nl.  
 

3. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt:  

Van iedereen waar Molenakker Infra een relatie mee heeft. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld:  

- (Ex)Medewerkers en sollicitanten; 
- Stakeholders zoals bewoners en gemeenten; 
- Onderaannemers en ZZP’ers; 

- Leveranciers van materiaal, materieel en gereedschappen.  
4. Gegevens die verwerkt worden:  

Molenakker Infra verwerkt gegevens die door personen zelf of door andere bedrijven 

zijn verstrekt.  
 
Molenakker Infra hanteert geen vaste bewaartermijn. Als gegevens niet meer nodig zijn, 
dan worden deze verwijderd. 
 



5. Waarom persoonsgegevens verwerkt worden:  

Omdat personen deze gegevens zelf naar ons versturen en Molenakker Infra dit 
bijvoorbeeld nodig heeft voor het tekenen voor overeenkomsten. Deze gegevens zijn 

nodig voor het betalen van facturen, salarissen, het afdragen van heffingen. Ook 
conform de controle op de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) en de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (WAV) is Molenakker Infra verplicht deze gegevens te verwerken.  
 
Daarnaast kunnen persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van projecten.  
 

6. Welk type gegevens verwerkt worden:  
Molenakker Infra verwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Dus 
geen bijzondere persoonsgegevens die niets met de bedrijfsvoering te maken hebben.  
 

7. Wie deze gegevens ontvangen: 
Alle bedrijven die Molenakker nodig acht in te schakelen bij haar bedrijfsvoering. Deze 
bedrijven mogen de gegevens alleen gebruiken waarvoor ze gedeeld zijn. Ze mogen de 
gegevens niet bewaren voor overige bedoelingen of nadat het doel bereikt is waar de 
gegevens zijn gedeeld. Indien nodig zal Molenakker Infra een verwerkingsovereenkomst 
aangaan over hoe de gegevens beveiligd worden.  
 

8. Rechten:  
Betrokkenen hebben een aantal rechten, hieronder zijn deze opgesomd 

- Recht op bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens  
- Recht op verzoek tot verwijdering persoonsgegevens 
- Recht op beperkte verwerking van persoonsgegevens  
- Recht op inzage van uw persoonsgegevens 

 
Uw rechten zijn ongeldig of beperkt wanneer deze in strijd zijn met de wet- en 
regelgeving. 
 

9. Datalekken en vragen:  
Wanneer gegevens onbedoeld terecht zijn gekomen bij niet bedoelde organisaties of 
personen. Datalekken, klachten en overige vragen kunnen gemeld worden bij 
info@molenakkerinfra.nl  

 


