
                                                                                                

                                                                                                                                  

PRIVACY STATEMENT WERKNEMERS RTHA 

 

1 Inleiding 

Rotterdam The Hague Airport (‘RTHA’) opereert met inachtneming van integriteit, 

transparantie en verantwoordingsplicht. RTHA hecht er daarom veel waarde aan dat er 

zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van alle betrokkenen. Daarom 

heeft RTHA een externe privacy verklaring voor klanten en websitebezoekers en deze 

privacy verklaring voor werknemers.  

 

Deze verklaring dient gelezen te worden als onderdeel van het Royal Schiphol Group 

Privacy beleid. Het doel van deze verklaring is om op begrijpelijke wijze, met duidelijk 

en eenvoudig taalgebruik, informatie te verschaffen aan de werknemers van RTHA 

over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt. De inhoud van deze 

verklaring is afgeleid van de “Regeling verwerken van persoonsgegevens van 

werknemers – Royal Schiphol Group”, hierna: de “Regeling”.  

 

Deze verklaring is voor zover relevant ook van toepassing op verwerkingen van 

persoonsgegevens van andere betrokkenen, zoals ingehuurde medewerkers (zzp-ers) 

die onder leiding en toezicht van RTHA werken, ex-werknemers, sollicitanten, 

stagiaires, (pre)gepensioneerden en familieleden van (ex)werknemers. 

 

Daarnaast biedt deze verklaring een normenkader voor de werknemers van RTHA over 

hoe zij met persoonsgegevens om moeten gaan wanneer zij deze verwerken. 

 

 

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Generieke categorieën van persoonsgegevens 

Om haar taak als werkgever goed te kunnen uitvoeren, verwerkt RTHA verschillende 

categorieën van persoonsgegevens over haar werknemers. Afhankelijk van de functie 

die jij vervult, kan RTHA over jou de volgende categorieën van persoonsgegevens 

verwerken: 

 

 NAW en overige contactgegevens, waaronder gegevens van contactpersonen 

in verband met calamiteiten, waaronder tevens begrepen gegevens van 

familieleden en/of kinderen indien en voor zover relevant voor het (laten) 

uitvoeren van pensioen-, of oudedagverzekeringen en/of sociale 

verzekeringen; 

 gegevens omtrent arbeidsverleden, aanstelling en functie, waaronder een 

Verklaring Omtrent Gedrag en/of een Verklaring Geen Bezwaar; 

 gegevens omtrent primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief 

bankrekeningnummers, creditcard nummers, OV kaart nummers; tankpas; 



                                                                                                

                                                                                                                                  

 gegevens voor de (interne) informatievoorziening, waaronder begrepen 

informatie over nevenwerkzaamheden; 

 gegevens noodzakelijk voor uitvoering van wettelijke voorschriften en/of 

subsidieregelingen; 

 gegevens omtrent opleiding, (loopbaan)ontwikkeling en prestaties; 

 gegevens omtrent vaardigheden, deskundigheden, voorkeuren en interesses; 

 gegevens omtrent bedrijfskleding. 

 

Rotterdam Airportpas 

Personen die werkzaam zijn op of rondom RTHA krijgen toegang tot locaties met 

behulp van een Rotterdam The Hague Airportpas. Afhankelijk van het gebied waar je 

werkzaamheden verricht op RTHA, krijg je een bepaald type Rotterdam The Hague 

Airportpas (een groene, oranje, blauwe, witte pas of grijze pas).  

 

Van iedereen die een Rotterdam The Hague Airportpas heeft worden de volgende 

persoonsgegevens opgeslagen in onze systemen voor toegangsbeheer:  

 NAW-gegevens 

 pasfoto  

 geslacht 

 geboortedatum 

 geboorteplaats 

 geboorteland (indien buiten NL) 

 nationaliteit 

 mobiele telefoonnummer 

 e-mailadres  

 functie pashouder 

 afdeling/werklocatie 

 aard en duur dienstverband 

 gebiedsautorisatie 

 naam en contactpersoon werkgever 

 NAW werkgever 

 telefoonnummer werkgever 

 e-mailadres werkgever  

 

Ook kunnen wij een Verklaring Omtrent Gedrag of een Verklaring Geen Bezwaar 

opslaan in onze systemen. 

 

Zodra jij de Rotterdam The Hague Airportpas gebruikt, wordt in onze systemen 

vastgelegd wanneer en waar jij gebruik hebt gemaakt van de Rotterdam The Hague 

Airportpas. Deze gegevens worden door RTHA niet ingezien, tenzij daar een bijzondere 

(veiligheids)reden voor is.  

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                                                  

Camerabeelden 

Op Rotterdam The Hague Airport hangen videocamera's waarmee camerabeelden 

worden gemaakt. Dat betekent dat als je op of rondom de luchthaven bent, er 

mogelijk ook camerabeelden van jou worden gemaakt. 

 

 

Parkeren 

Sommige werknemers kunnen met behulp van hun Rotterdam The Hague Airportpas 

parkeren op Rotterdam The Hague Airport. Ben jij één van deze personen, dan leggen 

wij van jou de volgende persoonsgegevens vast: 

 

 naam;  

 personeelsnummer; 

 parkeerabonnementnummer; 

 naam en contactgegevens van de werkgever; 

 pasnummer. 

 

Als jij hebt aangegeven op basis van jouw kenteken te willen parkeren, dan leggen wij 

ook jouw kenteken vast. 

 

Afhankelijk van de locatie waar je parkeert, kan het zijn dat bij het binnenrijden een 

foto van je kenteken wordt gemaakt. Wij slaan het kenteken op en leggen ook vast 

wanneer jij in- en uitrijdt. 

 

3 Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Generieke categorieën van persoonsgegevens 
RTHA verwerkt persoonsgegevens van werknemers voor de volgende doeleinden:  
 

 vastleggen/uitvoeren van de afspraken die zijn gemaakt omtrent 

arbeidsvoorwaarden; 

 vaststellen en uitbetalen van salaris- en andere financiële aanspraken; 

 registreren van verlof en verzuim; 

 vaststellen en bevorderen van prestaties en loopbaanontwikkeling; 

 werving en selectie van personeel, waaronder begrepen de beoordeling van de 

geschiktheid van kandidaten voor een functie (interne en externe 

sollicitanten); 

 (interne) informatievoorziening, waaronder begrepen informatie over 

nevenwerkzaamheden; 

 verschaffen van kennis- en opleidingsmogelijkheden, alsmede het registreren 

van opleidingen; 

 uitvoeren van wettelijke regelingen; 

 identificatie; 



                                                                                                

                                                                                                                                  

 ontwikkelen en optimaliseren van het personeelsbeleid, bijv. op het gebied van 

loopbaanpaden en uitwisselingsprogramma’s, re-boarding en onboarding, 

vitaliteit en ziekteverzuim en in dat kader het analyseren van de benodigde 

gegevens; 

 het samenstellen van managementrapportages; 

 het functioneren van de werkplekomgeving, inclusief (maar uitdrukkelijk niet 

beperkt tot) mobiele telefoon, en bijbehorende software-installaties voor een 

juiste toegang tot en uitvoering van de functie; 

 informatievoorziening en plannen van afspraken, waaronder begrepen (maar 

niet beperkt tot) aanwezigheid- en beschikbaarheidsopties; 
 organiseren en uitvoeren van dienstreizen. 

 

Gegevens die zien op de arbeidsrelatie heeft RTHA nodig om de arbeidsovereenkomst 

met jou te kunnen uitvoeren. Bij de verwerking van de overige gegevens heeft RTHA 

een gerechtvaardigd belang.  

 

Rotterdam The Hague Airportpas 

RTHA is op grond van (inter-)nationale (security) wet- en regelgeving verplicht om de 

luchthaven te beveiligen. Dit gebeurt onder meer door middel van gecontroleerde 

doorgangen in combinatie met een geldige Rotterdam The Hague Airportpas conform 

de gestelde eisen van de EU verordening (EG) 300/2008, artikel 4 lid 1.2.  

 

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan deze wettelijke 

verplichtingen te voldoen. RTHA verwerkt deze persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden. 

 

Camerabeelden 

De camerabeelden gebruiken wij om Rotterdam The Hague Airport te beveiligen. Wij 

zijn daar op grond van (onder meer) de Wet luchtvaart ook toe verplicht. Wij 

verwerken de camerabeelden daarom ter uitvoering van een wettelijke verplichting.  

 

Daarnaast hebben wij de camerabeelden van de videocamera’s ook nodig voor 

operationele doeleinden. Wij hebben daarom ook een gerechtvaardigd belang bij het 

verwerken van de camerabeelden. Wij gebruiken de camerabeelden niet voor andere 

doeleinden. 

 

Parkeren 

Jouw parkeergegevens verwerken wij om jou de mogelijkheid te geven te kunnen 

parkeren. Wij verwerken jouw gegevens daarom in het kader van de uitvoering van 

jouw arbeidsovereenkomst. 

 

 



                                                                                                

                                                                                                                                  

4 Hoelang bewaren wij jouw gegevens?  

Generieke categorieën van persoonsgegevens 

Zodra jouw dienstverband eindigt verwijderen wij de persoonsgegevens die wij van jou 

hebben, tenzij wij op grond van de wet, met het oog op een eventuele juridische 

procedure of om veiligheidsredenen gehouden zijn om de gegevens te bewaren. 

 

Wil jij meer weten over de bewaartermijnen die wij hanteren voor 

personeelsgegevens? Neem dan contact op met de afdeling HR. 

 

Rotterdam Airportpas 

De persoonsgegevens die worden opgeslagen op de systemen van RTHA worden direct 

na inleveren van de pas vernietigd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te 

bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident. 

 

De Rotterdam Airportpas wordt direct na het inleveren vernietigd. 

 

Camerabeelden 

De camerabeelden worden niet langer dan 28 dagen bewaard, tenzij er gegronde 

redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar 

een incident. 

 

Parkeren 

Alle gegevens die wij vastleggen op het moment dat jij in- en uitrijdt (tijd van inrijden 

en uitrijden) verwijderen wij drie maanden nadat jij bij RTHA hebt geparkeerd, tenzij 

je gebruik hebt gemaakt van de kortingsregeling op personeelsparkeren, in welk geval 

we jouw gegevens twee jaar na einde van de parkeerperiode verwijderen. 

 

5 Met wie delen wij jouw gegevens? 

Generieke categorieën van persoonsgegevens 

Voor zover noodzakelijk kunnen jouw gegevens worden verstrekt aan derde partijen. 

De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan de pensioenverzekeraar, de 

belastingdienst of het UWV. 

 

Rotterdam The Hague Airport pas 

Jouw Rotterdam The Hague Airport pas gegevens delen we niet met derden. 

 

Camerabeelden 

RTHA kan camerabeelden verstrekken aan de Koninklijke Marchaussee, op vordering 

van de Officier van Justitie.  

 

Parkeren 

Jouw parkeergegevens delen wij niet met derden. 



                                                                                                

                                                                                                                                  

 

6 Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie? 

RTHA verwerkt persoonsgegevens zoveel als mogelijk binnen de Europese Unie. Het 

kan zijn dat RTHA een verwerker inschakelt die IT-diensten levert vanuit een land 

buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten en India, waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt. RTHA zal dat uitsluitend doen op een wijze die in 

overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

7 Welke interne maatregelen heeft RTHA genomen om jouw gegevens te 

beschermen? 

Royal Schiphol Group Privacy Beleid 

In dit beleid wordt naast het belang en de ambitie van Royal Schiphol Group ten 

aanzien van privacy, ook de 10 praktische basisprincipes uitgelegd waaraan elke 

medewerker zich moet houden indien hij/zij persoonsgegevens verwerkt. 

 

Royal Schiphol Group Data Protection Governance organisatie 

Om te zorgen dat wettelijke regels omtrent de omgang en het verwerken van 

persoonsgegevens goed gebeurt, geldt met ingang van 25 mei 2018 apart beleid, in de 

vorm van het “Data Protection Governance Charter”. Hierin worden de interne 

functionarissen, die betrokken zijn bij “data protection” aangeduid en hun 

respectievelijke verantwoordelijkheden vastgelegd.  

 

Privacy Risk Assessment, Data Protection Impact Assessment en beveiliging 

Voordat wordt gestart met een verwerking van persoonsgegevens door RTHA (van 

klanten of van werknemers), moet een Privacy Risk Assessment (PRA) worden gedaan. 

Neem hiervoor contact op met de Privacy Champion van jouw afdeling (zie intranet, 

onder AVG). Uit de Privacy Risk Assessment volgen maatregelen die moeten worden 

getroffen om de persoonsgegevens van de betrokken personen te beschermen, 

waaronder beveiligingsmaatregelen, die per geval worden bepaald door de afdeling IT. 

Uit de Privacy Risk Assessment volgt ook of een uitgebreidere Data Protection Impact 

Assessment (DPIA) moet worden uitgevoerd. 

 

Geheimhouding 

Alle RTHA medewerkers die in het kader van hun taak kennisnemen van 

persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Zij mogen deze 

persoonsgegevens alleen delen of openbaar maken als uit hun taak de noodzaak tot 

mededeling voortvloeit of voor zover enig wettelijk voorschrift hen daartoe verplicht. 

 

Meldplicht datalekken 

Als een werknemer kennis heeft van een inbreuk op de beveiliging van 

persoonsgegevens (‘datalek’), moet hij/zij dit onmiddellijk melden bij de IT afdeling: 

  



                                                                                                

                                                                                                                                  

Tel:      +31 (0) 10 44 63 500 

of 

e-mail: it@rtha.com 

 

 

De IT afdeling is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar 

o 

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, 

een gestolen laptop, een inbraak in een databestand met persoonsgegevens door een 

hacker, het kwijtraken van documenten met gevoelige persoonsgegevens. 

 

8 Wat zijn jouw rechten? 

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens 

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens RTHA over jou verwerkt. Als 

wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je ook het recht te 

weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.  

 

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan je ons vragen jouw gegevens 

te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen en het 

gebruik daarvan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van 

jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze 

toestemming weer intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. 

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we je verzoek weigeren. 

 

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens 

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen 

de verwerking te beperken. 

 

Ook kun je ons vragen om jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en 

bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij. 

 

Bezwaar maken 

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook 

bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door RTHA.  

 

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw 

persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als jij bezwaar maakt, zullen wij 

in beginsel de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stoppen of beperken. 

Als je bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij de verwerking definitief stoppen of 

beperken. 



                                                                                                

                                                                                                                                  

 

9 Van wie is dit privacy statement en hoe kun jij ons bereiken? 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? 

Dit privacy statement is van Rotterdam The Hague Airport (Rotterdam Airport B.V.).  

 

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Dan kun je een email 

sturen naar de HR afdeling of de Privacy Officer van RTHA (privacy@rtha.com). 

 

Contact opnemen met onze DPO? 

Rotterdam Airport B.V. is een vennootschap die deel uitmaakt van Royal Schiphol 

Group N.V. (“RSG”). RSG heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die ook 

advies geeft aan Rotterdam Airport B.V. en toezicht houdt op de naleving van de 

privacy wet- en regelgeving door Rotterdam Airport B.V.. 

 

Heb jij een vraag aan onze DPO? Mail dan naar dpo@schiphol.nl of stuur een brief 

naar: 

 

Schiphol Nederland B.V. 

T.a.v. de Data Protection Officer 

Postbus 7501 

1118 ZG Schiphol 

 

Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door. 

 

10 Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? 

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw 

persoonsgegevens of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons. 

 

11 Waar vind je de laatste versie van dit privacy statement? 

Indien nodig, updaten wij dit Privacy Statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd 

beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij 

gegevens verwerken.  

 

Deze versie is van oktober 2020. 

 


