Toetredingsverklaring Waarschuwingsregister Detailhandel
Ondergetekende,
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………
Naam contactpersoon: …………………………………………………………………
Postcode: ………………………………………………………………….
Functie: ………………………………………………………………………………………..
statutair gevestigd te................................................................................ hierna te noemen: deelnemer
In aanmerking nemende:
• dat de detailhandel in Nederland wordt geconfronteerd met gedragingen van personeelsleden die de integriteit en
betrouwbaarheid van de branche ernstig aantasten;
• dat deze problematiek gevolgen heeft voor de branche, maar ook voor de samenleving als geheel;
• dat door het vastleggen van noodzakelijke gegevens over deze individuele personen en door het creëren van
mogelijkheden om deze gegevens te raadplegen, de betreffende problematiek kan worden verkleind waardoor
eventuele negatieve gevolgen kunnen worden beperkt;
• dat de ernst van de problematiek vergt dat organisaties en overheden samenwerken, ondermeer door op basis van
reciprociteit informatie met betrekking tot individuele personen uit te wisselen;
• dat deelnemers deze samenwerking gestalte hebben gegeven door het Waarschuwingsregister Detailhandel te
ontwikkelen met behulp waarvan de deelnemers beter in staat worden gesteld om invulling te geven aan de behoefte
aan pre-employment screening;
• dat voor de inrichting en het gebruik van het Waarschuwingsregister een Protocol Waarschuwingsregister Detailhandel
is opgesteld;
• dat deelname aan het Waarschuwingsregister Detailhandel openstaat voor iedere deelnemer, als gedefinieerd in het
Protocol, mits de betreffende deelnemer verklaart door ondertekening van deze toetredingsverklaring het Protocol
Waarschuwingsregister Detailhandel te zullen naleven en mits de deelnemer voldoet aan alle door het Bestuur te stellen
eisen voor toetreding;
• dat onderhavige verklaring invulling geeft aan de vereisten als bedoeld in punt 7.1 van het Protocol
Waarschuwingsregister Detailhandel;
• dat er ten behoeve van ondernemingen het Brancheloket BETA is ingesteld dat als bewerker optreedt en voor de
deelnemer de levering en toetsing aan het waarschuwingsregister verzorgt;
• dat er ten behoeve van ondernemingen door het Brancheloket BETA melding van de deelnemer wordt gemaakt bij het
College Bescherming Persoonsgegevens;
• dat deze bewerker door middel van deze Toetredingsverklaring de verplichting op zich neemt:
o om ten behoeve van de deelnemers uitsluitend de levering van gegevens en toetsing aan het Waarschuwingsregister
te verzorgen;
o slechts voor deze bewerkingen gebruik te maken van een derde indien de deelnemer hiervoor schriftelijk
toestemming heeft verleend;
o bij de verwerking van de gegevens in het kader van de hiervoor genoemde werkzaamheden te handelen in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
o dat personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van de bewerker verplicht zijn tot geheimhouding met
betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen;
o dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking;
o de deelnemer in staat te stellen te (laten) controleren of de bewerker zijn verplichtingen op grond van wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens nakomt.
Verklaart
• als deelnemer toe te treden tot het Waarschuwingsregister Detailhandel en de bepalingen van het Protocol
Waarschuwingsregister Detailhandel na te leven, alsmede de door het Bestuur gestelde en te stellen regels, die
noodzakelijk zijn om de goede werking van het Waarschuwingsregister Detailhandel te waarborgen;
• als deelnemer toestemming te geven aan BETA om namens de genoemde onderneming de melding te doen.
• het bestuur en de bewerker te vrijwaren voor alle claims en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van het niet conform
het Protocol aanleveren, ontvangen en gebruiken van de gegevens uit het Waarschuwingsregister Detailhandel,
Getekend te ................................................................ de ............................................. (datum)
....................................................................................................................................(naam contactpersoon bij deelnemer),

Handtekening: ..........................................................................................................

