Privacyverklaring voor werkgevers en administratiekantoren
Stichting PAWW en uw privacy
Als u als werkgever of administratiekantoor te maken krijgt met Stichting PAWW, dan moet u
persoonsgegevens aan ons doorgeven. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan. Uw privacy is belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens.
Stichting PAWW heeft de persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten over de bovenwettelijke WW- en WGA-regelingen (de
PAWW-regeling). De PAWW-regeling is vastgelegd in het Aanvullingsreglement van Stichting PAWW.
De algemeen verbindend verklaring geeft Stichting PAWW een wettelijke grondslag voor de
verwerking van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij vragen, bewaren en gebruiken.
En van wie wij deze persoonsgegevens ontvangen. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt
uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en
geheimhouding van uw persoonsgegevens.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van:
• Werkgevers die op grond van een algemeen verbindend verklaarde cao (PAWW-cao)
deelnemen aan de regeling van Stichting PAWW.
• Administratiekantoren die, namens werkgevers, de werkgeversadministratie voeren.
• Werkgevers- en werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van een
algemeen verbindend verklaring van een PAWW-cao.
• Personen die aanspraak maken of willen maken op een uitkering van Stichting PAWW.
• Bezoekers van onze website.
• Iedereen die contact met ons opneemt.
Welke persoonsgegevens registreert en verwerkt Stichting PAWW in het werkgeversportaal?
Wij registreren alleen gegevens die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden. Bij werkgevers en
administratiekantoren die zich via het werkgeversportaal aanmelden gaat het om de volgende
(persoons)gegevens.
Gebruiker(s)
Gebruikersnaam (email-adres)
Wachtwoord
Geslacht (m/v/ )
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer werk
Functie
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Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
-

1

Bedrijfsgegevens
Loonheffingsnummer
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer bedrijf
Email-adres bedrijf
IBAN nummer
Betaalperiode (4-wekelijks/maand)
Aantal werknemers
Kwartaalaangifte (indien van toepassing)
Startdatum bedrijf
Einddatum bedrijf
Bent u administratiekantoor (ja/nee)
Bezoekadres (straatnaam, postcode, plaats, land)
Correspondentieadres (straatnaam, postcode, plaats, land)
Cao code
Ingangsdatum cao
Einddatum cao

Alleen bij werkgever en verplicht
Verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Plaats verplicht, overige gegevens
alleen verplicht bij werkgever
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
-

Aangifte per periode
Aantal werknemers
Premieloon
Aangiftebedrag

Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht
Alleen bij werkgever en verplicht

Waarom heeft Stichting PAWW uw persoonsgegevens nodig?
Stichting PAWW heeft uw persoonsgegevens nodig om (administratieve) werkzaamheden te kunnen
verrichten voor een goede uitvoering van de PAWW-regeling. Daar hoort bij dat wij over uw actuele
(persoons)gegevens beschikken. Stichting PAWW verwerkt de gegevens met als doel:
•
•
•
•
•
•
•

Registratie van werkgevers en innen van bijdragen bij werkgevers.
Afstemming over aangesloten werkgevers met sectororganisaties.
Registratie en identificatie van personen die aanspraak willen maken op een uitkering van
Stichting PAWW.
Het doen van uitkeringen aan personen die daar op grond van het Aanvullingsreglement van
Stichting PAWW recht op hebben.
Voor gepersonaliseerde informatie zoals (digitale nieuws)brieven.
Voor statistische analyses.
Voor het optimaliseren van onze dienstverlening.

Van wie ontvangt Stichting PAWW persoonsgegevens?
Stichting PAWW ontvangt persoonsgegevens van u via onze website, van het UWV en van de
sectororganisaties.
Aan wie verstrekt Stichting PAWW gegevens?
Stichting PAWW deelt uw gegevens met verschillende andere partijen indien dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de PAWW-regeling of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen
die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die
manier zorgen wij dat deze partijen ook op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaan.
Stichting PAWW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door andere partijen.
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De uitvoering van de administratie heeft Stichting PAWW uitbesteed aan Visma | Raet. Zij beschikt
daarom ook over uw (persoons)gegevens. De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens
gedeeld kunnen worden zijn:
- toezichthouders;
- UWV en de belastingdienst;
- incassobureaus;
- (voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden;
- mailingverwerkers die de correspondentie van Stichting PAWW verzenden;
- archiefopslagen;
- organisaties die looncontroles uitvoeren;
- ICT-dienstverleners en websitebeheerders;
- IT securitybedrijven;
- accountantskantoren voor jaarrekeningwerk en eventuele andere controlewerkzaamheden
- adviseurs van Stichting PAWW.
Uw rechten m.b.t. verwerking persoonsgegevens
Recht op inzage
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u binnen een
maand een overzicht van deze persoonsgegevens.
Recht op correctie
Indien de persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven of
vragen om verwijdering van de onjuiste persoonsgegevens. Binnen een maand ontvangt u bericht of
Stichting PAWW aan uw verzoek kan voldoen.
Recht op verwijdering
U heeft soms het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen bij Stichting PAWW. Dat kan als
Stichting PAWW uw persoonsgegevens niet (langer) nodig heeft voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of verwerkt. Wij laten u binnen een maand weten of Stichting PAWW aan uw verzoek om
verwijdering kan voldoen.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft soms het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting PAWW te beperken.
Indien u denkt dat dat het geval is, kunt u dat digitaal of schriftelijk aan ons doorgeven. Binnen een
maand bericht Stichting PAWW u of aan uw verzoek kan worden voldaan.
Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
Dit recht kan bij Stichting PAWW niet uitgeoefend worden, omdat dit recht alleen van toepassing is
op verwerkingen die geheel geautomatiseerd plaatsvinden. Bovendien moet het gaan om
persoonsgegevens die met toestemming of op basis van een overeenkomst met de betrokkene,
worden verwerkt. Dit is bij Stichting PAWW niet het geval.
Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van
verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting PAWW. Dat is het geval als wij uw
persoonsgegevens gebruiken voor gepersonaliseerde informatie zoals (digitale nieuws)brieven, voor
statistische analyses of voor het optimaliseren van onze dienstverlening. Binnen een maand bericht
Stichting PAWW u of aan uw verzoek kan worden voldaan.
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U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten naar Stichting PAWW sturen. Dit kan door het
sturen van een brief. De brief kunt u sturen naar:
Stichting PAWW
t.a.v. de Security Officer
Postbus 1219
3800 BE Amersfoort.
U kunt ook een e-mail sturen naar de Security Officer met het volgende e-mailadres:
privacy@spaww.nl .
Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw verzoek uitvoeren of aangeven
waarom wij uw verzoek niet zullen uitvoeren. Indien een besluit over de uitvoering van uw verzoek
niet binnen een maand mogelijk is, zal Stichting PAWW u binnen een maand informeren over
waarom uw verzoek niet binnen de termijn kan worden afgehandeld. Wij zullen dan een nieuwe
termijn aangeven.
Welke maatregelen treft Stichting PAWW voor de beveiliging en geheimhouding van
persoonsgegevens?
Stichting PAWW heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen of laten
treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging. Verder zijn de nodige
voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of
beschadiging van persoonsgegevens.
De medewerkers van Stichting PAWW en de uitvoerder zijn verplicht tot geheimhouding van de
persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens
te verstrekken.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde
periode omdat de wet ons dat verplicht, bijvoorbeeld de fiscale wetgeving. Het uitgangspunt is een
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website.
Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt uw
browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval
kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of
dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Lees meer over ons cookie-beleid:
https://werkgever.spaww.nl/cookies/
Klachten?
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting PAWW, neem dan
contact met ons op. U kunt uw klacht richten aan de Security Officer van Stichting PAWW, Postbus
1219, 3800 BE Amersfoort of een e-mail aan privacy@spaww.nl .
U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.
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