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Privacy 
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten wij je informeren over de 
‘juridische gronden’ op basis waarvan wij jouw gegevens gebruiken. De Radboud Universiteit en 
van Gispen B.V. (onderdeel van Koninklijke Ahrend B.V.) hebben een overeenkomst afgesloten om 
middelen aan te bieden om de thuiswerkplek van onze medewerkers in te kunnen richten. Jouw 
gegevens hebben wij nodig om de contractuele afspraken tussen de Radboud Universiteit en van 
Gispen B.V. na te kunnen komen op de volgende punten:  
 

- Bestelling; 
- Bezorging; 
- Reparatie en retour van defecte middelen; 
- Garantie.  

 
Voor de doorgifte van jouw gegevens om de bovenstaande doeleinden na te kunnen streven 
baseren wij ons op de grondslag gerechtvaardigd belang. Het belang dat wordt nagestreefd is het 
kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht1 die de Radboud Universiteit heeft als jouw 
werkgever. Wij vinden het belangrijk dat de thuiswerkplek van onze werknemers het veilig en 
gezonde manier van werken ondersteund. De middelen om de thuiswerkplek in te richten worden 
aangeboden door de leverancier en de verstrekking van jouw gegevens met de leverancier is 
essentieel omdat het product direct bij jou thuis wordt afgeleverd. Ook zijn de gegevens nodig voor 
de leverancier om garantie gerelateerde servicevragen op te kunnen pakken.  
 
Welke gegevens worden doorgegeven aan de leverancier?  
De volgende gegevens worden van jou doorgegeven aan de leverancier: 

- Voor- en achternaam;  
- Adres, postcode en woonplaats; 
- E-mailadres (zakelijk of privé);  
- Telefoonnummer (zakelijk of privé).  

 
De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om contact met jou op te nemen over de levering van 
het product.  
 
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?  
We geven je gegevens door aan Gispen B.V. op het moment dat dit echt nodig is, zie de doeleinden 
voor de verstrekking van de gegevens. Gispen B.V. maakt gebruik van een bezorgpartner en IT-
dienstverleners (systemen waarin jouw gegevens worden opgenomen). De bezorgpartner van 
Gispen B.V. is Jos Dusseldorp Transport en zij hebben jouw gegevens nodig om de bestelling af te 
kunnen leveren op het juiste adres en/ of af te halen van het juiste adres.  
 
Met Gispen B.V. is een data-uitwisselingsovereenkomst afgesloten waarin schriftelijke afspraken 
zijn gemaakt over de omgang met jouw gegevens. Ook is afgesproken dat Gispen B.V. slechts 
partijen inschakelt die minimaal dezelfde waarborgen bieden op het gebied van 
gegevensbescherming. 
 
Hoe worden mijn gegevens gedeeld en waar worden ze opgeslagen?  
Jouw gegevens worden via een koppeling gedeeld met Gispen B.V. De gegevens worden door 
Gispen B.V. vervolgens opgeslagen in hun systemen (Episerver B.V. en Salesforce). De database 
van Gispen B.V. bevindt zich binnen de Europese Unie waardoor de omgang met jouw gegevens is 

 
1 De zorgplicht van de werkgever is gebaseerd op artikelen: 3 Arbowet en 7:658 Burgerlijk Wetboek. Regels over het 
‘’plaatsonafhankelijke arbeid’ ofwel thuiswerken zijn geregeld in het Arbobesluit artikelen 1.43 tot en met 1.53.   
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gebonden aan strikte AVG-wetgeving.  Verder bevindt het datacenter waar Gispen B.V. gebruik van 
maakt zich binnen de Europese Unie (Landgraaf, Nederland).  Lees voor meer informatie over de 
omgang met je persoonsgegevens door Gispen B.V. in hun privacyverklaring, benaderbaar via 
Radboudnet: radboudnet.nl/hybridewerken. 
 
Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 
We bewaren en gebruiken jouw gegevens voor de desbetreffende doeleinde niet langer dan 
noodzakelijk. Binnen de Radboud Universiteit worden je gegevens maximaal twee jaar na 
uitdiensttreding bewaard in BASS-Oracle, tenzij er een ander wettelijk verplichting tot het bewaren 
van de gegevens bestaat.  
 
De gegevens die naar de leverancier worden gestuurd worden maximaal 10 jaar bewaard in 
verband met de garantie van het product. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
bewaartermijnen: 

- De factuur, betaal- en bestelgegevens worden door Gispen B.V. maximaal 7 jaar bewaard 
om te kunnen voldoen aan de administratieverplichting van de belastingdienst. Echter, 
zitten hier geen gegevens van de medewerker in.  

- Om een beroep te kunnen doen op het recht op reparatie, retour en/ of andere garanties 
van de leverancier worden jouw gegevens verwerkt. Deze gegevens worden maximaal 10 
jaar bewaard. De bewaartermijn van 10 jaar is gekoppeld aan de garantietermijn van het 
product. 

- Jouw gegevens worden door de bezorgdienst gebruikt voor de levering of afhalen van het 
product. Deze gegevens mogen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard in hun eigen 
systemen. Na het bezorgen en/of moment van afhalen worden de volledige set aan 
gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Het adres en afleverdatum worden voor fiscale 
doeleinden 7 jaar bewaard.  

 
Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens onherroepelijk verwijderd.  
 
Wat zijn jouw rechten?  
Als medewerker heb je onder de AVG bepaalde rechten omdat jij eigenaar blijft over jouw 
gegevens. Om meer over je rechten te lezen, vragen te stellen, bezwaar te maken voor de doorgifte 
van jouw gegevens en/of een klacht in te dienen dan kun je onze privacyverklaring voor 
medewerkers raadplegen.  
 
 

https://www.radboudnet.nl/personeel/dienstverband/arbeidsvoorwaarden/vm-0/subprivacyverklaring-divisie-hr/

