PRIVACYVERKLARING
De vof Nijssen & Van de Sluis V.O.F., gevestigd aan Prins Clausstraat 13, 4455 BG NIEUWDORP, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Nijssen & Van de Sluis V.O.F.
Prins Clausstraat 13
4455 BG NIEUWDORP
0113-60 37 21
KvK 65669983
http://www.nijssenvandesluis.nl
Alex van de Sluis is de Functionaris Gegevensbescherming van Nijssen & Van de Sluis V.O.F.
Hij is te bereiken via alex@nijssenvandesluis.nl .
Persoonsgegevens die wij verwerken
Op het moment dat u uw gegevens invult op de contactpagina van onze website, u zich inschrijft als
werkzoekende of reageert op een vacature via het inschrijfformulier, worden uw persoonsgegevens
vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:










Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Werkervaring, opleidingen/cursussen;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of
telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
 Kopie ID / Burgerservicenummer (BSN).

Op al onze aanbiedingen, diensten en alle met ons gesloten overeenkomsten waarbij wij als verkoper of opdrachtnemer optreden, zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Nijssen & Van de Sluis, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
op 12 april 2016 onder nummer 65669983, en die te lezen, te downloaden en te printen zijn op de website http://nijssenvandesluis.nl .
Deze voorwaarden liggen voorts bij ons ter inzage en worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

NIJSSEN & VAN DE SLUIS | INFO@NIJSSENVANDESLUIS.NL | TELEFOON: 0187 470704 | MOBIEL 06 23210491

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te
kunnen verstrekken over onze dienstverlening (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen
beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk , (3) om een bemiddelingsrelatie
met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen
vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever
te onderhouden en na te komen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onderstaande wettelijke grondslagen:
1. Toestemming: u heeft toestemming gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen;
2. Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming van de
uitzendovereenkomst / opdrachtbevestiging;
3. Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke, One Payroll Backoffice, rust.
Voor de totstandkoming van de uitzendovereenkomst is het verstrekken van voornoemde
persoonsgegevens noodzakelijk. Als deze gegevens niet verstrekt worden, dan kunt u niet aan het
werk als uitzendkracht.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen:







Het versturen van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in
MailChimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt namelijk uitschrijven
wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen
naar info@nijssenvandesluis.nl .
Contact opnemen via onze website: Op het moment dat u via het contactformulier op onze
website contact opneemt, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld
naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.
Inschrijvingen en/of sollicitaties via onze website: Deze gegevens worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.
Cv’s en motivatiebrieven worden bij een afwijzing na 4 weken verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


Kopie ID / BSN: deze worden direct na verstrekking aan onze backoffice One Payroll
Backoffice (verwerkingsverantwoordelijke) verwijderd.

Op al onze aanbiedingen, diensten en alle met ons gesloten overeenkomsten waarbij wij als verkoper of opdrachtnemer optreden, zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Nijssen & Van de Sluis, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
op 12 april 2016 onder nummer 65669983, en die te lezen, te downloaden en te printen zijn op de website http://nijssenvandesluis.nl .
Deze voorwaarden liggen voorts bij ons ter inzage en worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
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Delen van persoonsgegevens met derden
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Nijssen & Van de Sluis V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijssen & Van de Sluis V.O.F.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikbaar hebben in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@nijssenvandesluis.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nijssen & Van de Sluis V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nijssenvandesluis.nl .

Op al onze aanbiedingen, diensten en alle met ons gesloten overeenkomsten waarbij wij als verkoper of opdrachtnemer optreden, zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Nijssen & Van de Sluis, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
op 12 april 2016 onder nummer 65669983, en die te lezen, te downloaden en te printen zijn op de website http://nijssenvandesluis.nl .
Deze voorwaarden liggen voorts bij ons ter inzage en worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
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