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Privacy Reglement
Workplace Securitas
1

Toepassingsgebied en doel
1.1 Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en willen verantwoord, eerlijk en
transparant zijn met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van jouw
persoonsgegevens. Workplace is een online platform gecreëerd door
Facebook, waarmee je als gebruiker kunt samenwerken en informatie kunt
delen op het werk. Het Workplace-platform omvat de Workplace Premium
websites, apps en gerelateerdeonlinediensten (hieronder samen de "Dienst").
1.2Dit privacybeleid ("Privacybeleid") beschrijft hoe jouw informatie wordt
verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer je de Dienst gebruikt, en is van
toepassingop de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met
het gebruik van de Dienst.
1.3 De Dienst wordt je geleverd door jouw werkgever Securitas Nederland (zie
verschillende entiteiten – Bijlage 2 – Entiteiten Securitas Nederland). Als je
optreedt alsexterne namens Securitas Nederland (zie verschillende entiteiten
– Bijlage 2 – Entiteiten Securitas Nederland), wordt de Dienst aan jou geleverd
door Securitas Nederland (zie verschillende entiteiten – Bijlage 2 – Entiteiten
Securitas Nederland) diejouw toegang tot en gebruik van de Dienst heeft
goedgekeurd.
1.4 Securitas Nederland (zie verschillende entiteiten – Bijlage 2 – Entiteiten
SecuritasNederland) ("Securitas", "wij" of "ons") is de
verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die
over jou worden verwerkt in verband met hetgebruik van de Dienst.

1.5 Houd er rekening mee dat de Dienst gescheiden is van andere Facebook-

diensten die je mogelijk gebruikt. Deze andere Facebook-diensten worden je
aangeboden door Facebook en zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden.
Voor alle duidelijkheid: ditPrivacybeleid is niet van toepassing op deze andere
diensten.

2

Welke soort informatie wordt er over jou verzameld

Securitas kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken wanneer jij, jouw
collega's, of andere gebruikers binnen de Group Securitas, toegang hebben tot de
Dienst:
•
•

jouw contactgegevens, zoals je volledige naam en e-mailadres
jouw gebruikersnaam en wachtwoord;

Pagina 2/11

•
•

•

•
•
•
•
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jouw functietitel, afdelingsinformatie en andere informatie met betrekking tot je
werk of Securitas;
de inhoud, communicatie en andere informatie die je verstrekt wanneer je de
Dienst gebruikt, inclusief wanneer je je aanmeldt voor een account, inhoud
creëert of deelt en berichten stuurt, of communiceert met anderen, waaronder
mogelijk informatie van of over de inhoud die je aanlevert (bv. metagegevens),
zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is aangemaakt;
inhoud, communicatie en informatie die andere mensen verstrekken wanneer
ze de Dienst gebruiken, waaronder mogelijk informatie over jou. Bijvoorbeeld
wanneer zij een foto van jou delen of er een opmerking bij plaatsen, een bericht
naar je sturen of jouw contactgegevens uploaden, synchroniseren of
importeren;
alle communicatie met andere gebruikers van de Dienst;
gebruikerscommunicatie, feedback, suggesties en ideeën die naar Securitas
worden gestuurd;
facturatiegerelateerde informatie (informatie over wanneer de dienst door jou
in een bepaalde periode is gebruikt); en
informatie die je verstrekt wanneer jij of Securitas contact opneemt met -of
deelneemt aan -platformondersteuning met betrekking tot de Dienst.

Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van
de volgende wettelijke basis:

Doel van de verwerking
Doel van de
verwerking
Jouw
persoonsgegeven
s worden verwerkt
zodat Securitas
met jou kan
communiceren, jij
onderling met
collega’s kan
communiceren,
Securitas jou een
gebruikersaccount
kan aanbieden, je
toegang kan
geven tot de
Diensten jouw
gebruikersaccount

Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking wordt uitgevoerd op basis vanhet
gerechtvaardigd belang na belangenafweging
en/of jouw toestemming.
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in de Dienst kan
beheren.
Securitas kan jouw
persoonsgegevens
ook gebruiken om
controle uit te
oefenen, te
voorkomen, te
onderzoeken of
andere maatregelen
uit te voeren in
verband met
misbruik van de
Dienst of
schendingen van de
gebruiksvoorwaarde
n voor Workplace,
het Beleid voor
Aanvaardbaar
Gebruik (zie Bijlage 1
- Guidelines/policy
Workplace Richtlijnen en
voorwaarden voor
een goed gebruik
van Securitas
Workplace) of dit
Privacybeleid of in
verband met
wettelijke
maatregelen,
verdenking van
fraude of mogelijke
bedreigingen van de
rechten van
Securitas of van
derden.

4

De verwerking wordt uitgevoerd na een
belangenafweging waarbij Securitas de
volgende gerechtvaardigde belangen in
acht neemt:
• het belang van Securitas om elk
vermoeden van misbruik van de Dienst te
onderzoeken en maatregelen te nemen
tegen elk misbruik van de Dienst of elke
schending van de gebruiksvoorwaarden
voor Workplace, het Beleid voor
Aanvaardbaar Gebruik (zie Bijlage 1 Guidelines/policy Workplace - Richtlijnen
en voorwaarden voor een goed gebruik van
Securitas Workplace) of dit Privacybeleid;
• het belang van Securitas om onderzoek
te doen naar en bewijs te leveren van
criminele activiteiten of bedreigingen van
de belangen van Securitas;
• het belang van een derde partij bij het
onderzoeken en bewijzen van criminele
activiteiten of bedreiging van haar
belangen; en/of
• het belang van een Nederlandse of
buitenlandse autoriteit om
wetshandhavingsactiviteiten uit te voeren en
bewijsmateriaal te verzamelen voor dergelijke
doeleinden.

Het delen van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende (categorieën van) ontvangers
onder de volgende omstandigheden en om de volgende redenen:

Medewerkers van Securitas Nederland (zie verschillende entiteiten – Bijlage 2 –
Entiteiten Securitas Nederland) : Onze medewerkers zullen jouw persoonsgegevens
alleen verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Zij verwerken jouw
persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en in overeenstemming met dit
Privacybeleid.
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Externe dienstverleners: Wij delen jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners
die Securitas bijstaan met het leveren van bepaalde diensten in verband met de
bedrijfsactiviteiten van Securitas en daarom persoonsgegevens in opdracht van
Securitas verwerken. Waaronder:
•
•
•

IT-infrastructuurproviders, developers en hosting providers;
serviceproviders voor IT support; en
andere externe dienstverleners, zoals softwareproviders en serviceproviders,
die bepaalde diensten aan ons leveren of faciliteren, zodat wij jou toegang tot
de Dienst kunnen bieden.

Deze externe dienstverleners zijn alleen bevoegd om jouw persoonsgegevens te
gebruiken voor zover dat nodig is om hun diensten aan ons te leveren, zij hebben geen
onafhankelijk recht om jouw persoonsgegevens te verwerken of te delen.
Securitas zal bovendien de persoonsgegevens die Securitas verzamelt delen met
Facebook, als uiteindelijke aanbieder van de Dienst, om de Dienst te kunnen leveren en
ondersteunen, en in overeenstemming met alle andere ontvangen instructies.
Voorbeelden van dergelijk gebruik zijn onder meer:
•
•

•
•
•

•
•

Communiceren met gebruikers en beheerders over hun gebruik van de Dienst;
de beveiliging en veiligheid van de Dienst verbeteren voor Securitas en
andere gebruikers, bijvoorbeeld door verdachte activiteiten of inbreuken
op toepasselijkevoorwaarden of beleidslijnen te onderzoeken;
jouw ervaringen en die van Securitas personaliseren als onderdeel van de
Dienst;
nieuwe tools, producten of diensten ontwikkelen binnen de Dienst voor
Securitas;
activiteiten op de Dienst op verschillende apparaten die door dezelfde
persoonworden gebruikt aan elkaar koppelen om de algemene
werking van de Dienst te verbeteren;
eventuele aanwezige bugs identificeren en verhelpen; en
gegevens- en systeemanalyses uitvoeren, inclusief onderzoek om de
service te verbeteren.

Groepsmaatschappijen: Wij delen jouw persoonsgegevens met onze
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen die jouw persoonsgegevens
namens ons verwerken. Deze partijen mogen dergelijke persoonsgegevens alleen
verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacybeleid.
Zij hebben geen onafhankelijk recht om jouw persoonsgegevens te verwerken of te
delen.

Andere gebruikers: Jouw persoonsgegevens kunnen beschikbaar zijn voor andere
gebruikers van de Dienst. Zulke gegevens worden alleen gedeeld met andere
gebruikers binnen jouw bedrijf en binnen de Group Securitas.
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Overheidsinstanties: Mocht daartoe een wettelijke verplichting bestaan, dan zullen wij
jouw gegevens delen met overheidsinstanties.

5

Overdracht van jouw persoonsgegevens buiten de EU/EER

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan en
verwerkt in een land buiten de EU/EER (een zogenaamd derde land), met inbegrip van
landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau voor
persoonsgegevens hebben. In dergelijke gevallen zullen we alle nodige stappen nemen
om ervoor te zorgen dat de overdracht van jouw persoonsgegevens over de grenzen
heen gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij geven jouw
persoonsgegevens alleen door aan een land buiten de EU/EER waarvan (i) de EUcommissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau
waarborgt, (ii) de overdracht wordt gewaarborgd door het gebruik van EUmodelclausules (overeenkomstig artikel 46.2 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (2016/679) ("GDPR")) of (iii) de ontvanger is gecertificeerd
overeenkomstig het US-EU Privacy Shield Framework (overeenkomstig artikel 45 van
de GDPR). Meer informatie over de regels voor gegevensoverdracht buiten de EU/EER,
met inbegrip van de mechanismen waar wij op vertrouwen, vind je op de website van
de Europese Commissie, die je kunt bezoeken door hier te klikken.

6

Links en inhoud van derden

De Dienst kan links bevatten naar websites en diensten die door derden worden
geleverd en onderhouden. Dergelijke websites en/of diensten van derden kunnen hun
eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben en het gebruik van die websites
en/of diensten wordt beheerd via -en onderworpen aan -hun gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid. Het is je eigen verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de
gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid voor elke website en/of dienst die je
bezoekt/gebruikt. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Securitas niet instaat voor - en
niet verantwoordelijk is voor - het gedrag, de kenmerken of de inhoud van websites
en/of diensten van derden of voor enige transactie die je aangaat met de aanbieder
van zulke websites en/of diensten.
7

Behoud
7.1 Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang je een gebruikersaccount
voor de Dienst hebt. Securitas zal jouw persoonsgegevens niet bewaren nadat
jouw gebruikersaccount is gedeactiveerd of beëindigd, tenzij het bewaren van
de gegevens nodig is om te voldoen aan de wetgeving of om de
gerechtvaardigde belangen van Securitas te beschermen (bv. in verband met
een lopende juridische procedure) en in dat geval alleen zolang de verwerking
noodzakelijk is om het doel van deze verdere verwerking te bereiken.
7.2 Houd er rekening mee dat de informatie die jij deelt op de Dienst eigendom is
van Securitas en toegankelijk kan blijven op de Dienst en ook toegankelijk kan
blijven als Securitas jouw gebruikersaccount deactiveert of beëindigt (dat
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betekent dat content/informatie die je op de Dienst aanbiedt vergelijkbaar is
met andere soorten content (zoals presentaties of aantekeningen) die je in de
loop van de uitvoering van jouw werk genereert).

8

Jouw rechten
8.1 Je kunt informatie die je naar de Dienst hebt geüpload zelf corrigeren of
verwijderen met behulp van de tools binnen de Dienst (bijvoorbeeld middels het
bewerken van je profielgegevens of via het activiteitenlogboek). Als je hier niet
(afdoende) in slaagt met behulp van de tools die in de Dienst worden
aangeboden, lees hieronder dan meer over jouw rechten en neem rechtstreeks
contact met ons op als je gebruik wilt maken van (één van) deze rechten.
8.2 Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over je verwerken.
Als je een dergelijk verzoek indient, ontvang je een overzicht of kopie van de
persoonsgegevens die wij over je verwerken. Houd er rekening mee dat als wij
een inzageverzoek van je ontvangen, wij je om aanvullende informatie kunnen
vragen om een efficiënte afhandeling van je verzoek te verzekeren en om je
identiteit vast te stellen.
8.3 Je hebt het recht om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens
die wij van je verwerken te laten corrigeren. Dat omvat ook het recht om,
rekening houdend met het doel van de verwerking, eventuele onvolledige
persoonsgegevens die wij van je verwerken aan te laten vullen.
8.4 Je hebt het recht om je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten
verwijderen en Securitas is verplicht om jouw persoonsgegevens zonder
onnodige vertraging te verwijderen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet
langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins
verwerkt, of als je de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt
en er geen andere wettelijke grondslag is voor de verwerking. Houd er rekening
mee dat wij niet verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwijderen als
sprake is van één van de uitzonderingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, bijvoorbeeld het voldoen aan een wettelijke
verplichting waaraan Securitas is onderworpen, waardoor verwijderen niet
mogelijk is.
8.5 Bovendien heb je het recht om Securitas te verzoeken om de verwerking van
jouw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken,
bijvoorbeeld als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist. De
verwerking kan dan worden beperkt – definitief of gedurende een periode zodat Securitas in staat wordt gesteld de juistheid van de persoonsgegevens te
controleren of, wanneer Securitas de persoonsgegevens niet langer nodig
heeft voor de verwerking..
8.6 Je hebt te allen tijde het recht om op grond van jouw specifieke situatie
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Securitas, indien de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen of
een taak van algemeen belang. Indien je bezwaar maakt tegen een dergelijke
verwerking, heeft Securitas niet langer het recht om jouw persoonsgegevens te
verwerken op basis van die wettelijke basis, tenzij Securitas kan aantonen dat
er zwaarwegende en legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang
hebben op jouw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking wordt

Pagina 7/11

uitgevoerd voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridische
claim.
8.7 Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die
op jou betrekking hebben en die je aan Securitas hebt verstrekt, te ontvangen
in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en je hebt het
recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Securitas dit probeert te voorkomen,
wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens door Securitas is
gebaseerd op jouw toestemming of op de uitoefening van een contract en de
verwerking wordt uitgevoerd middels geautomatiseerde middelen. Je hebt in
dat geval ook het recht om te vragen dat de persoonsgegevens door Securitas
rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dat technisch mogelijk is.
8.8 Je hebt ook het recht om te allen tijde jouw toestemming die je aan Securitas
hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit
kan uiteraard alleen de verwerking in eerste instantie gebaseerd was op jouw
toestemming. Indien je jouw toestemming intrekt, dien je er rekening mee te
houden dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan en dat Securitas onder
bepaalde omstandigheden een andere rechtsgrond voor de verwerking kan
hebben en dus het recht kan hebben om de verwerking voort te zetten. Houd er
rekening mee dat indien je jouw toestemming intrekt, Securitas jou geen
toegang kan verlenen tot jouw gebruikersaccount in de Dienst en dat je geen
gebruik kunt maken van de Dienst.
8.9 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
( de Autoriteit Persoonsgegevens) indien je denkt dat wij jouw
persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming.
8.10Indien je één van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan
contact met ons op (zie onderstaande contactgegevens).

9

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Securitas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacybeleid. Securitas zal je, alvorens belangrijke wijzigingen aan te brengen in dit
Privacybeleid, daarvan op de hoogte brengen op een daarvoor geschikte wijze,
bijvoorbeeld door een duidelijke mededeling te plaatsen in de Dienst.
Dit Privacybeleid is vastgesteld op 10 maart 2021.

10 Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dit Privacybeleid
of anderszins opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Securitas, neem dan contact met ons op of neem contact op met onze Data Protection
Officer (functionaris voor de gegevensbescherming):
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Securitas B.V.
Att : Data Protection Officer
De Corridor 3a
3621 ZA Badhoevedorp
E-mail: dataprotectionofficer@securitas.nl

Bijlage 1 - Guidelines/policy Workplace - Richtlijnen en voorwaarden voor een goed
gebruik van Securitas Workplace

1

Doel

Securitas stelt Workplace ter beschikking van zijn werknemers om:
•
•
•
•

De communicatie en dialoog binnen de onderneming te vergemakkelijken;
De samenwerking tussen de werknemers te stimuleren;
Een aangename sfeer tussen de werknemers te bevorderen;
De procedures te ondersteunen en de werknemers te helpen bij hun dagelijkse
werkzaamheden.

Werknemers van informatie te kunnen voorzien over nieuws en interessante zaken met
betrekking tot Securitas, de branche en andere relevante onderwerpen.

Dit alles staat in dienst van de veiligheid en het verwezenlijken van de strategische
doelstellingen van Securitas.

Workplace is een sociaal netwerk voor bedrijven. Dit betekent dat Workplace:
•
•
•

2

Geen officieel platform is voor operationele of crisiscommunicatie;
Niet bedoeld is voor commerciële doeleinden;
Geen platform is voor het archiveren van informatie of documenten. Het is geen
plaats om reglementen, -processen en -instructies op te slaan.

Veiligheid eerst

De informatie die wordt gedeeld op Workplace kan interessant zijn, maar onthoud
steeds dat veiligheid hierbij steeds dient te worden gerespecteerd.
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Workplace is een intern platform van Securitas en enkel werknemers van Securitas
hebben toegang tot wat geschreven en gepubliceerd wordt op de website. Het is
verboden om gevoelige en vertrouwelijke informatie op Workplace te posten. Bij
overtreding van deze regels, dien je onmiddellijk contact op te nemen met de
beheerders van het platform op hrcentraal@securitas.nl.

•
•

•
•
•

Het is niet toegelaten om vertrouwelijke informatie te delen – noch over onze
procedures, noch over onze klanten;
Het is niet toegelaten om vertrouwelijke informatie over de klant, ons bedrijf of
werknemers te delen of te publiceren op Workplace. Denk hierbij aan prijzen,
contractinformatie, commerciële strategieën, werkinstructies, et cetera. Als
basisregel kan men stellen: als we er niet in het openbaar over praten, post het
niet op Workplace.
Het is niet toegestaan om foto’s genomen op locaties van klanten te publiceren.
Uitzonderingen zijn plaatsen die publiek toegankelijk zijn.
Alle vormen van informatie die worden gepost op Workplace – foto’s, video’s,
tekst – mogen in geen geval worden gekopieerd, verspreid of opgehangen
buiten Securitas.
Zorg ervoor dat je bent uitgelogd op jouw verschillende apparaten wanneer je
Workplace niet gebruikt. Communiceer niet met derden over jouw
logingegevens.

Denk steeds aan jouw eigen veiligheid en aan die van jouw collega’s: laat je in geen
geval afleiden van jouw werkzaamheden.
Geef in alle omstandigheden blijk van een professionele instelling en
verantwoordelijkheid.
Het is aan ieder van ons om de door Securitas beschikbaar gestelde tools op
verstandige en verantwoorde manier te gebruiken. Deze policy vervangt niet de overige
reglementen, zoals het social media reglement en de PIM.

3

Hoe kun je actief bijdragen en informatie uitwisselen?

1

In plaats van het versturen van een mail aan een groot aantal mensen kun je
gebruik maken van Workplace.
Vul je profiel aan: zo kunnen collega’s jou terugvinden. Voeg gerust ook een
profielfoto toe.
Beantwoord vragen, reageer op posts en neem deel aan discussies. Als je een
artikel toevoegt of een link naar een document publiceert, neem dan de tijd om uit
te leggen waarom die inhoud belangrijk is.
Volg personen die je interessant vindt. Op die manier blijf je op de hoogte van hun
posts.
Word lid van groepen waarbij je betrokken bent en/of die je interessant vindt.

2
3
4
5
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6

Nodig anderen uit om een gesprek of discussie op te starten. Maak gebruik van de
chat om directe berichten te versturen.
7 Gebruik emoji’s, die kunnen verduidelijken wat je precies bedoelt. Dit kan
misverstanden voorkomen.
8 Post beschikbare informatie in jouw teamgroepen en deel je kennis. Open de
discussie.
9 Eén onderwerp per bericht: heb je meerdere ideeën die je wenst te delen? Maak er
dan verschillende berichten van.
10 Als je een groep wilt aanmaken, controleer dan eerst of die niet al bestaat. Kies
steeds het juiste groepstype (Openbaar/Besloten/Geheim). Als je een groep
aanmaakt, word je de beheerder van die groep en moet je de nodige maatregelen
nemen in het geval van misbruik (persoon in kwestie uit de groep verwijderen, jouw
leidinggevende op de hoogte brengen, de administrators enz.).
Als werknemer van Securitas, is iedereen een rolmodel voor andere collega’s.
Workplace geeft je de mogelijkheid om je verhalen te vertellen en om interesse te
wekken voor jouw werk.
Jouw ervaring en kennis kan veel betekenen voor collega’s. Jullie kunnen op die manier
nieuwe contacten leggen en informatie uitwisselen waaruit ook jij voordeel kunt halen.
Anders gesteld: Workplace kan je inspireren over jouw werk en werkomgeving.
Workplace is een omgeving waarin je je vrij en in wederzijds vertrouwen kunt uiten met
respect voor anderen. Posts worden vooraf niet onderworpen aan een
goedkeuringsproces. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die hij post
en staat zelf in voor het modereren van de groepen die hij aanmaakt. Gedrag dat in
strijd is met dit charter (of elk ander misbruik), kan hij melden via
HRCentraal@securitas.nl
Hebt je kritiek? Een opmerking? Contacteer dan de persoon in kwestie persoonlijk en
schrijf nooit iets in een emotionele opwelling.

4

Waar moet je op letten? Wat is verplicht en wat is verboden?

Alle informatie die wordt gedeeld op het sociale bedrijfsnetwerk, wordt beschouwd als
een uiting van de mening door een persoon. Deze persoon is daardoor zelf
aansprakelijk en niet Securitas voor de eventuele gevolgen die deze reacties zouden
kunnen hebben.
1
2
3
4
5

Publiceer geen discriminerende, beledigende en/of misleidende berichten. Toon
respect voor jouw collega’s. Als je het niet eens bent met iemand, geef dat dan aan
op een constructieve manier.
Berichten die aanzetten tot haat en/of die raciale, etnische, seksuele en/of
religieuze boodschappen, beledigingen of laster bevatten, zijn niet toegestaan. In
het algemeen dien je de geldende wetgeving na te leven..
Fake news of niet-bevestigde informatie verspreiden is niet toegelaten.
Alle ethische regels van Securitas dienen gerespecteerd te worden.
Bekeringsijver of zieltjeswinnerij is verboden. Gebruik Workplace niet voor politieke
lobbydoeleinden of voor welk politiek doel ook.
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Groepen en/of berichten van commerciële aard voor het verkopen, verhuren of
tegen een vergoeding ruilen van goederen zijn niet toegestaan.
Respecteer de vertrouwelijkheid en de privacy:
• Bedenk steeds dat alle inhoud gepubliceerd in de open groepen zichtbaar is
voor alle medewerkers. Probeer het aantal publicaties in dit deel te beperken
tot wat nuttig en relevant is voor éénieder. Post in de daarvoor bestemde
subgroepen.
• Publiceer geen informatie (of foto’s) waarvoor je niet de juiste rechten of
toestemming hebt om ze te publiceren op een openbaar forum.
• Alle communicatie op het sociale netwerk van Securitas wordt beschouwd als
interne communicatie en mag daarbuiten niet worden gecommuniceerd
zonder specifiek akkoord van je leidinggevende.
• Geen enkele kopie van de berichten mag worden gepubliceerd op openbare
sociale netwerken of sociale netwerken buiten Securitas (Twitter, Facebook,
fora enz.)
• De berichten op het sociale netwerk van Securitas mogen niet worden gebruikt
om een akkoord of toestemming van welke aard ook te verkrijgen
• Als je informatie of foto’s van collega’s publiceert, zorg dan dat zij je daarvoor
vooraf hun toestemming hebben gegeven.
• Alle berichten worden geregistreerd / gemonitord en kunnen worden
geraadpleegd met het oog op veiligheid, conformiteit met de gebruiksregels,
bescherming van persoonlijke gegevens.
• De beheerder behoudt zich het recht voor om Workplace te monitoren en te
controleren of alle in dit document vermelde richtlijnen worden nageleefd.

Securitas heeft steeds het recht om een profiel, groep of reactie volledig naar eigen
goeddunken te verwijderen en elke disciplinaire sanctie toe te passen in
overeenstemming met de wet, de arbeidsovereenkomst, een geldende CAO en/of
reglementen.

Workplace is een platform dat wij jou aanbieden om op vrijwillige basis te gebruiken. Je
bent in geen geval verplicht om het te gebruiken en kan op elk ogenblik vrij beslissen
om jouw profiel af te sluiten.

Bijlage 2
Securitas Transport & Aviation Security B.V.
Securitas Aviation Administration B.V.
Securitas Aviation Reception Services B.V.

