Privacy statement
Go2 Payroll B.V., gevestigd aan Noorderplein 102-103, 7811 MG Emmen, is verantwoordelijke voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.
Contactgegevens
0591-659550 / info@go2payroll.nl / www.go2payroll.nl
Aard en doel van de verwerking
Voor Go2 Payroll is een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt. De gegevensverwerking beperkt zich tot dat wat
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de service en diensten. Er worden niet meer gegevens
opgeslagen dan dat nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn.
Go2 Payroll gebruikt persoonsgegevens voor het aangaan/overnemen van juridisch werkgeverschap
met medewerkers/inleners. De inlener/Go2 Payroll verzamelt, verwerkt en gebruikt de
persoonsgegevens van de medewerker ten behoeve van Go2 payroll teneinde uitvoering van het
juridische werkgeverschap.
Soort persoonsgegevens en bewaartermijn
De persoonsgegevens die door Go2 Payroll ten behoeve van het juridisch werkgeverschap worden
verzameld, verwerkt en gebruikt betreffen de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW
gegevens, telefoonnummer, geslacht, burgerlijke staat, e-mailadres, geboortedatum en plaats,
bankrekeningnummer, persoonsnummer/BSN, nationaliteit loonbelastingverklaring, kopie
identiteitsbewijs, documentnummer identiteitsbewijs, geldigheidsdatum identiteitsbewijs, verzuim,
inschrijfformulier, contracten, loonstroken, documenten omtrent subsidies en uitkeringen. Voor
genoemde persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar, vanaf einde dienstverband.
Uitzondering betreft de persoonsgegevens die worden verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve
van verzuim. Deze gegevens mag Go2 Payroll slechts 2 jaar bewaren, vanaf einde dienstverband.
Go2 Payroll verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om er voor te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen. U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken regen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Beveiliging
Go2 Payroll neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via info@go2payroll.nl of 0591-659550.
De gegevens die worden vastgelegd worden vertrouwelijk behandeld en worden automatisch
opgeslagen in een database op een server van een vertrouwd hostingbedrijf. Verder heeft Go2
Payroll maatregelen getroffen om over een beveiligde omgeving te beschikken. Go2 Payroll
beschermt uw gegevens, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade door derden.
Klachten
Go2 Payroll wil u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Derde partijen/subverwerkers
Go2 Payroll werkt samen met:
• Software:
• Pensioen:
• Betalingen:
• Loonaangifte:
• Verzuim:
• Subsidies:
• Inschaling:
• Vernietiging documenten:
• Loonbeslag:

Easyflex/Twinfield
Stipp
Rabobank
Belastingdienst en UWV
UWV en Assist Verzuim
Gemeenten
CAO Wijzer
Reisswolff
Diverse deurwaarders en incassobureau’s

Wijzigingen
Go2 Payroll behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement.
Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@go2payroll.nl.

