
Bedrijf Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking
Categorie van 

betrokkenen
Gegevens Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Bewaartermijn

Allinq Group B.V. Directie Financiële administratie Voeren van de financiële administratie
Medewerkers / 

Leveranciers

NAW gegevens, telefoonnummer, 

mailadres, IBANnr
Medewerkers / Leveranciers

Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
7 jaar, tenzij anders bepaald

Allinq Group B.V. Directie Beheren van IT- systemen
Het verstekken & beheren van 

systeemrechten

(ingehuurde) 

medewerkers, externe
Inlognaam Intern Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f)

6 maanden na beëindiging 

arbeidsovereenkomst

Allinq Group B.V. Directie Juridische advisering

Het adviseren, voorbereiden en 

uitvoeren van juridische procedures 

namens Allinq.

Medewerkers, gegevens 

derden in geval van 

schade

NAW gegevens, contactgegevens Directie, advocaat, rechtbank Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) 10 jaar

Allinq Group B.V. Directie Werving en selectie

Werven en selecteren van nieuw 

personeel op interne en externe 

vacatures

Medewerkers, 

sollicitanten

Naw gegevens, geboorte datum, 

geslacht, cv, arbeidsverleden, 

opleidingen

Manager/ leidinggevenden Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

gegevens overige sollicitanten 

worden na 4 weken gewist na 

aanstelling kandidaat/

Met toestemming van de 

sollicitant wordt de sollicitatie 

max. 1 jaar bewaard

Allinq Group B.V. Directie
Personeels- en 

salarisadministratie

Uitvoering geven aan de 

arbeidsovereenkomst

Medewerkers + oud-

medewerkers

Naw gegevens, e-mailadres, geslacht, 

geboortedatum, Nationaliteit, BSNnr, 

burgerlijke staat, IBANnr, 

arbeidsrelatie, opleidingen, ICE, 

functie, salaris. Kopie ID bewijs

Intern gebruik
Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)

7 jaar na beëindiging 

arbeidsovereenkomst indien 

fiscale component anders per 

verwerking vastgelegd.

Allinq Group B.V. Directie Contractbeheer
Het opstellen, verlengen, beheren en 

beëindigen van overeenkomsten

Medewerkers, (personeel 

van) leveranciers

N.a.w.-gegevens

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Arbeidsgegevens

In sommige gevallen:

Financiële gegevens

Intern Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) Gedurende de (contract)relatie. 

Allinq Group B.V. Directie Procurement Verzorgen van inkopen en bestellingen

(Ingehuurde) 

medewerkers, (personeel 

van) leveranciers

N.a.w.-gegevens

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Medewerkers

Ingehuurde medewerkers

Leveranciers

Personeel van leveranciers

Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
Niet bekend, vermoedelijk 

onbeperkt

Allinq Group B.V. Directie Wagenparkbeheer

Aanvragen/regelen mobiliteit, beheren 

leasecontacten, tank- en parkeerpassen 

incl. track & trace systeem

Medewerkers

Naw gegevens, personeelsnummer, 

zakelijk mobiel telefoonnummer, 

zakelijk e-mailadres.

Leveranciers 

(leasemaatschappij, Parkline)
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Allinq Group B.V. Directie
Registratie & analyse 

arbeidsongevallen

Het registreren, afhandelen en 

analyseren van arbeidsongevallen

(ingehuurde) 

medewerkers en 

personeel van 

leveranciers

Persoonlijke gegevens, 

gezondheidsgegevens

QHSSE / leidinggevende / 

Inspectie-ISZW
Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Onbeperkt (Verwerking M4277 

– Incidentenregistratie –

Ministerie SZW)

Allinq Group B.V. Directie Incidentenregistratie incl. datalek

Registreren van security incidenten voor 

analyse en evaluatie om ze te 

voorkomen. Daarnaast implementeren 

van structurele verbeteringen en 

informeren van belanghebbende.

(ingehuurde) 

medewerkers, klanten, 

leveranciers, 

sollicitanten, stagiaires

Naam gegevens

Melder, Betrokkene, Klanten, 

leveranciers, Accountants, 

Externe auditors, AP

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Datalek: Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 sub c)

2 jaar (moet naar 1 jaar)

Bij juridische procedures 

worden gegevens bewaard tot 

na de beëindiging van de 

procedure.

Allinq Group B.V. Directie
Verzoeken in het kader van de 

AVG

Uitvoeren van acties voortkomend uit 

betrokkenen die gebruik maken van hun 

rechten vanuit AVG wetgeving

Verzoeker NAW gegevens Betrokkene Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) 1 jaar

Allinq Group B.V. Directie Allinq Visie + Info
Verzenden relatie- en 

personeelsmagazine

(ingehuurde) 

medewerkers, klanten en 

leveranciers

Naw gegevens Externe leverancier
Toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Gerechtvaardigd belang -> medewerkers (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

1 jaar na intrekken 

toestemming

Allinq Group B.V. Directie Klokkenluidersregelingen
Het behandelen van een melding op 

grond van de klokkenluidersregeling

Medewerkers / externe 

melder
Naw gegevens, eventueel anoniem Meldpunt intern Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) 5 jaar



Allinq Group B.V. Directie Camerabeelden

-Bewaking en beveiliging van personen, 

goederen, objecten en/of terreinen;

-Het voorkomen van schade als gevolg 

van misbruik of misdaad door 

preventieve werking;

-Ondersteuning van het onderzoek bij 

een security incident;

-Leveren van bewijs;

-Analysemogelijkheden voor verbeteren 

van preventiemaatregelen

(ingehuurde) 

medewerkers, bezoekers, 

personeel van 

opdrachtgevers en 

leveranciers

Beeldmateriaal

interne afdeling, 

extern onderzoeksbureau en

opsporingsambtenaren (na 

vordering)

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

maximaal 1 maand, 

veiliggestelde beelden van een 

incident kunnen langer worden 

bewaard

Allinq Group B.V. Directie Beheer toegangsregistratie

Toekennen van autorisatie (toegang tot 

gebouwen / terreinen), registratie 

verkeersbewegingen en leveren van 

bewijs. Incl. beheer (toegangs)passen.

(ingehuurde) 

medewerkers, stagiaires, 

(personeel) leveranciers

Naam, geboortedatum, 

bedrijfsnaam, pasfoto 
Interne afdeling Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Gedurende het dienstverband

Gegevens m.b.t. 

toegangscontrole max. 6 

maanden.

Allinq NL B.V. Directie
Uitvoering diensten t.b.v. 

opdrachtgevers

Het tot stand brengen van één of 

meerdere diensten bij de eindklant van 

de opdrachtgever

(ingehuurde) 

medewerkers, klanten, 

(personeel van) 

Opdrachtgevers

NAW gegevens, contactgegevens, 

klantnummer, naam van 

(ingehuurde) monteur.

Medewerkers, ingehuurde 

medewerkers, Opdrachtgever,
Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) 2 jaar

Allinq NL B.V. Directie

Opstellen van 

managementrapportages 

Opleveren van gegevens t.b.v. 

operationele voortgang naar 

opdrachtgevers

(ingehuurde) 

medewerkers, klanten, 

(personeel van) 

Opdrachtgevers

Postcode + huisnummer,

Naam van (ingehuurde) monteur

Medewerkers, ingehuurde 

medewerkers, (medewerkers 

van) leveranciers, 

Opdrachtgever,

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) 2 jaar

Allinq NL B.V. Directie Klanttevredenheidsonderzoek

Meten van de tevredenheid van de 

klanten (door de opdrachtgever) 

waaronder de kwaliteit van de monteurs

(ingehuurde) 

medewerkers, klanten

NAW gegevens van klanten + 

contactgegevens

Namen van (ingehuurde) 

medewerkers

Worden geen 

persoonsgegevens gedeeld met 

(ingehuurde) medewerkers wel 

de opmerkingen van de klant en 

de beoordeling (cijfers)

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) 2 jaar

Allinq NL B.V. Directie Dashboard
Het besturen en meten (financieel en 

performance) van het project

(ingehuurde) 

medewerkers, klanten

Postcode + huisnummer + 

klantnummer

Naam van (ingehuurde) monteur

Medewerkers, ingehuurde 

medewerkers, Opdrachtgever,
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) 2 jaar

Schuuring Civiele 

techniek B.V. 
Directie Werving en selectie

Werven en selecteren van nieuw 

personeel op interne en externe 

vacatures

Medewerkers, 

sollicitanten

Naw gegevens, geboorte datum, 

geslacht, cv, arbeidsverleden, 

opleidingen

Manager/ leidinggevenden Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

gegevens overige sollicitanten 

worden na 4 weken gewist na 

aanstelling kandidaat/

Met toestemming van de 

sollicitant wordt de sollicitatie 

1 max. 1 jaar bewaard

Schuuring Civiele 

techniek B.V. 
Directie

Personeels- en 

salarisadministratie

Uitvoering geven aan de 

arbeidsovereenkomst

Medewerkers + oud-

medewerkers

Naw gegevens, e-mailadres, geslacht, 

geboortedatum, Nationaliteit, BSNnr, 

burgerlijke staat, IBANnr, 

arbeidsrelatie, opleidingen, ICE, 

functie, salaris. Kopie ID bewijs

Intern gebruik
Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)

7 jaar na beëindiging 

arbeidsovereenkomst

Schuuring Civiele 

techniek B.V. 
Directie Contractbeheer

Het opstellen, verlengen, beheren en 

beëindigen van overeenkomsten (op 

naam) tussen SCT en de onderaannemer

Crediteuren 

NAW gegevens, KvK nummer, IBAN 

nummer, G-rekeningnummer, 

Telefoonnummer, E-mailadres, 

belastingverklaring

Intern afdeling 

administratie/onderaannemer/

uitzendbureau/ZZP'er

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) 7 jaar

Schuuring Civiele 

techniek B.V. 
Directie Financiële administratie Voeren van de financiële administratie

Medewerkers / 

Leveranciers

NAW gegevens, telefoonnummer, 

mailadres, IBANnr
Medewerkers / Leveranciers

Uitvoering wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
7 jaar, tenzij anders bepaald

Schuuring Civiele 

techniek B.V. 
Directie Wagenparkbeheer

Aanvragen/regelen mobiliteit, beheren 

leasecontacten, tank- en parkeerpassen 

incl. track & trace systeem

Medewerkers

Naw gegevens, personeelsnummer, 

zakelijk mobiel telefoonnummer, 

zakelijk e-mailadres.

Leveranciers 

(leasemaatschappij, Parkline)
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
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