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Boonstra Intriago, ("Wij"), we zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren
van uw privacy. Deze privacyverklaring (samen met alle andere documenten genoemd
in dit document) legt de basis vast waarop persoonsgegevens die van u zijn
verzameld of aan ons zijn verstrekt, worden verwerkt door: ons in verband met onze
selectie- en wervingsprocessen voor projecten toegewezen aan Wise Help. Lees dit
document aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw
gegevens te begrijpen persoonlijke informatie en hoe we deze zullen behandelen. Voor de
toepassing van het Algemeen Reglement van gegevensbescherming ("GDPR"),
de gegevensbeheerder is Vanessa Stefania Boonstra Intriago.
Wat is de AVG?
De AVG is een Europese privacyregelgeving. Het zorgt voor een zorgvuldige verwerking van
persoonsgegevens door bedrijven en organisaties. U moet bijvoorbeeld een goede reden
hebben om persoonsgegevens te verwerken. En u mag niet meer gegevens verzamelen en
gebruiken dan strikt noodzakelijk. Deze regels gelden in de hele EU/EER. GDPR staat voor
General Data Protection Regulation, maar in Nederland wordt de GDPR de AVG of Algemene
Verordening Gegevensbescherming genoemd. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden.
Jouw persoonlijke informatie:
We verzamelen en verwerken informatie over u in our samenwerking-database met behulp van
de GoogleDrive-cloudtoepassing.
1. Informatie die we van u verzamelen
We verzamelen en verwerken sommige of alle van de volgende soorten informatie van u:
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• Informatie die u verstrekt wanneer u solliciteert naar een functie. Dit omvat informatie die wordt
verstrekt via e-mail, persoonlijk tijdens interviews en/of op een andere manier.
•

In het bijzonder verwerken we persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres,
telefoonnummer, geboortedatum, kwalificaties, ervaring, informatie met betrekking tot uw
arbeidsverleden, ervaring met vaardigheden die u ons verstrekt.

• Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren.
• Een overzicht van uw voortgang door elk wervingsproces dat we mogelijk uitvoeren.
• Een overzicht van uw werkopdrachten tijdens elk wervingsproces dat we mogelijk uitvoeren.
2. Informatie die we van andere bronnen verzamelen:
Wij koppelen de door u verstrekte gegevens aan: jijs, met andere openbaar beschikbare informatie
over u die u op internet hebt gepubliceerd - dit kan bronnen zijn zoals LinkedIn en andere socialemediaprofielen.
Gebruikt gemaakt van u informatie:
1. Wettelijke basis voor verwerking
We vertrouwen op legitiem belang als de wettelijke basis waarop: met wiee uw persoonlijke
gegevens verzamelen en gebruiken. Onze legitieme belangen zijn het werven van personeel
voor:O uw bedrijf. Waar solliciteer je viaOuw website of via e-mail, vertrouwen we op uw
toestemming, die u vrijwillig hebt gegeven tijdens het sollicitatieproces, om uw persoonlijke
gegevens vrij te geven op de hieronder beschreven basis.

2. Doeleinden van de verwerking
We gebruiken informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:
•
•
•
•
•

Om uw sollicitatie te overwegen met betrekking tot een rol voor toekomstige
werkopdrachten.
Om uw sollicitatie in overweging te nemen met betrekking tot toewijzingsrollen.
Om met u te communiceren met betrekking tot het wervingsproces.
Om alle informatie die we van u ontvangen te verbeteren met informatie die is verkregen van
externe gegevensproviders.
Om geschikte kandidaten te vinden om in te vullen vacatures.

3. Besluitvorming/profilering:
Het proces van het vinden van geschikte kandidaten en elke beslissing over wie met wie zal
samenwerken om de vacature te vervullen, wordt genomen door onze medewerkers en het bedrijf
Wise Help.
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Openbaarmaking van uw informatie
Zoals hierboven uiteengezet, geven we uw informatie door aan onze externe klant, die deze alleen
gebruikt in overeenstemming met onze wervingsinstructies en zoals anderszins vereist door de
wet. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan
1. Beveiliging
We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig
worden bewaard, inclusief beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens
per ongeluk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geopend. We beperken
de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot degenen die er een echte zakelijke behoefte aan
hebben om deze te weten. Degenen die uw gegevens verwerken, doen dit alleen op een
geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen
doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die
via online middelen worden verzonden niet garanderen, daarom blijft elke verzending op eigen
risico.
2. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan?
Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan in onze clouddatabase, worden deze opgeslagen in
onze Google Drive-database. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met
deze opslag of verwerking. Als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op (zie 'Contact'
hieronder). We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen buiten Nederland OF de EER of
aan een organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgericht op grond van
een overeenkomst tussen twee of meer landen.
3. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren?
We bewaren alle gegevens 10 jaar. Uw persoonlijke gegevens worden in de volgende gevallen
verwijderd:
•

Ontvangst van een schriftelijk verzoek van u aan ons.

Jou rechten:
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u kosteloos een aantal
belangrijke rechten. Samengevat omvatten deze rechten op:

Wise Help | Business Center Loolaan -37 7314 AB Apeldoorn |
(+31)620.360.992 | info@wisehelp.nl | supporteam@wisehelp.nl

•
•
•
•

Toegang tot uw persoonlijke gegevens en bepaalde andere aanvullende
informatie.
Vraag ons om eventuele fouten in uw informatie die we hebben te corrigeren
Het wissen van uw persoonsgegevens eisen in bepaalde situaties
Ontvang de persoonsgegevens die ons aangaan en die hebben verstrekt, in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om
die gegevens in bepaalde situaties aan een derde partij te verstrekken.

•

Zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct

•
•

marketing.
In bepaalde andere situaties bezwaar maken tegen onze continue verwerking van uw
persoonsgegevens.
Anderszins onze verwerking van uw gegevens beperken persoonlijk in bepaalde
omstandigheden.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande
contactgegevens en geef ons voldoende informatie om u te identificeren, zoals uw identiteitsbewijs
en adres.
Hoe te klagen?
We hopen dat we elke vraag of bezorgdheid die u stelt over ons gebruik van uw informatie kunnen
oplossen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u ook het recht om een klacht in te dienen
bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat van de Europese Unie (of Europese
Economische Ruimte) waar u werkt, normaal woont of waar een vermeende inbreuk op de
wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met wie contact kan worden opgenomen
via:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ meldingsformulier-klachten of per brief:
Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, of telefoon: 088 - 1805 250.
Kijk voor meer informatie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ meldingsformulierklachten of per brief:Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, of per
telefoon:
088
1805
250.
Voor
meer
informatie
bezoek
https://
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/
klacht-melden-bijde-ap
Contact:
Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten
worden gericht aan: info@wisehelp.nl
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