
Privacy verklaring 
 
RTL Uitzendgroep respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wanneer u 
persoonsgegevens deelt met RTL Uitzendgroep, gaat u ook akkoord met dit privacy 
statement als ook met de wijze waarop RTL Uitzendgroep persoonsgegevens verzameld en 
verwerkt. Het doel van gegevensverzameling is ervoor om te zorgen dat we contact met u 
kunnen opnemen en dat u voorgesteld kan worden aan diverse opdrachtgevers van RTL 
Uitzendgroep. Gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn NAW gegevens en gegevens die 
naar voren komen op uw C.V. 
 
Persoonsgegevens zullen aan de hand van een origineel identiteitsdocument op echtheid en 
geldigheid worden gecontroleerd. Het doel hiervan is om fouten, misverstanden en misbruik 
te voorkomen. Een deugdelijke controle kan alleen plaatsvinden aan de hand van een 
origineel document; niet een kopie. Na controle is RTL Uitzendgroep (als werkgever) 
verplicht om een kopie van het gecontroleerde document – inclusief Burgerservicenummer 
en pasfoto – in zijn loonadministratie op te nemen en te bewaren, er is hiervoor een 
bewaarplicht.  
 
RTL Uitzendgroep verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke maartregelen te treffen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, 
beschadiging of openbaarmaking. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan 
noodzakelijk is, of wettelijk verplicht is. De gegevens zullen worden vernietigd, zodat zij niet 
hergebruikt kunnen worden. 
 
Verwijderen gegevens 
Mocht u niet meer willen dat uw gegevens bekend zijn bij RTL Uitzendgroep, mail ons dan op 
administratie@uwrtl.nl. Wij zullen dan alles verwijderen van u. Die mail bewaren wij dan, 
zodat wij aankunnen tonen dat u dit verzoek hebt gedaan. Gevolg is wel dat we u niet meer 
kunnen traceren in ons systeem. Het verwijderen van gegevens geldt alleen voor gegevens 
waar geen wettelijke bewaarplicht voor staat. 

Contact met ons opnemen 
Als u een vraag of een opmerking heeft, mail ons dan op administratie@uwrtl.nl of belt u 
met nummer 040-7820195 
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