Zorgvuldig omgaan met gegevens.

Wij zijn

.

Privacy Statement VOOR
(VOOR BV, Stichting VOOR en partners h.o.d.n. VOOR (hierna: ‘VOOR’)
Inleiding

Derden

Dit privacy statement heeft betrekking op de gege-

VOOR B.V. zal de door betrokkenen aan haar verstrek-

vensverwerking van persoonsgegevens door VOOR

te persoonsgegevens niet verstrekken aan derden die

door middel van ons CRM-systeem, de verwerkingen

niet relevant zijn in het bemiddelingsproces of voor

van persoonsgegevens via onze website, alsmede op

de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Wel

het gebruik van cookies op de website. Als VOOR de

kan VOOR B.V. persoonsgegevens delen met VOOR,

beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan

haar opdrachtgevers, ZPers of kandidaten en andere

behandelen we deze gegevens in overeenstemming

zakelijke relaties die relevant zijn voor het bemidde-

met dit privacy statement.

lingsproces en/of de VOORbeeld-verkiezing, alsmede
in gevallen waarin VOOR B.V. hiertoe wettelijk is of

VOOR vindt de bescherming van de persoonsge-

wordt verplicht. VOOR B.V. blijft in deze situaties ver-

gevens van de bij haar ingeschreven Zelfstandig

antwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsge-

Professionals (hierna: ZPers) en professionals (hierna:

gevens. VOOR is aan te merken als verwerkingsver-

kandidaten), haar opdrachtgevers, deelnemers aan

antwoordelijke en hanteert dit privacy statement.

en gasten van de VOORbeeld-verkiezing en websitebezoekers van groot belang. Daarom worden

Gegevensverwerkers zoals Carerix (CRM-systeem)

persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd

en Asperion (facturatie-systeem), die namens VOOR

conform de eisen die hieraan per 25 mei 2018 door de

diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, hebben

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

passende maatregelen genomen om beveiligings-

worden gesteld.

incidenten en datalekken tegen te gaan. Met deze
bedrijven maakt VOOR in een verwerkersovereen-

VOOR B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van

komst contractuele afspraken over hun omgang met

Koophandel te Rotterdam onder nummer 5478379 en

persoonsgegevens als verwerker van VOOR, zodat

is gevestigd te (3024 EA) Rotterdam aan de Lloyd-

uw privacy gewaarborgd blijft. Persoonsgegevens

straat 130. VOOR houdt zich bezig met het bemidde-

worden door gegevensverwerkers waar VOOR mee

len van ZPers en kandidaten voor tijdelijke opdrach-

samenwerkt bewaard, beveiligd en opgeslagen in de

ten en vaste vacatures bij opdrachtgevers. VOOR

EER, in overeenstemming met de AVG.

krijgt hierbij de beschikking over persoonsgegevens
en verwerkt en verzamelt deze. VOOR is daarmee

ZPers en kandidaten

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG

VOOR verzamelt en verwerkt de door ZPer en kandi-

en heeft zeggenschap over de verwerking van de

daat verstrekte persoonsgegevens vanaf het moment

persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen

dat deze door ZPers en kandidaat worden ingevuld

voor de verwerking vast.

op het aanmeld- of reactieformulier op onze website
(https://www.voor.nl), ten behoeve van:
•	de uitvoering van bemiddelingsdiensten. Hierbij
bemiddelen, werven, selecteren, presenteren wij
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ZPers en kandidaten bij een opdrachtgever van

Deelnemers, gasten, relaties & overige geïnteresseerden

VOOR (het bij elkaar brengen van vraag en aan-

VOOR verzamelt en verwerkt persoonsgegevens

bod). Het is hierbij voor VOOR noodzakelijk om

van gasten en deelnemers aan VOOR activiteiten of

een groot actueel netwerk van ZPers en kandida-

bijeenkomsten vanaf het moment van inschrijving,

ten en van (mogelijke) opdrachtgevers te kennen

van personen die persoonsgegevens plaatsen op

en te kunnen benaderen om aanbiedingen te

publieke bronnen, zoals Linkedin.com, waaruit blijkt

kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrek-

dat zij geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening.

ken over de dienstverlening en overige activitei-

VOOR doet dit onder de grondslag gerechtvaardigd

ten,

belang en/of toestemming. VOOR doet aanbiedingen

•	informatie over de VOORbeeld-verkiezing.

en/of verstrekt informatie over de dienstverlening en

	VOOR doet dit onder de grondslag toestemming

overige activiteiten en onderhoudt zakelijke relaties

en uitvoering van de overeenkomst (w.o. de alge-

met deelnemers, gasten, relaties en overige geïnte-

mene voorwaarden).

resseerden op bovengenoemde grondslagen.

Opdrachtgevers

Websitebezoekers

VOOR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens

Wanneer u onze website www.voor.nl bezoekt worden

van contactpersonen die werkzaam zijn voor (poten-

geen persoonsgegevens verzameld.

tiele) opdrachtgevers waarmee wij zaken (wensen te)
doen vanaf het moment dat contact gelegd wordt met

VOOR maakt slechts gebruik van Google Analytics

een (potentiele) opdrachtgever om gebruik te maken

om algemene statistieken bij te houden (bezoekers-

van onze dienstverlening ten behoeve van:

aantallen e.d.). Er worden geen gegevens gedeeld
met Google en VOOR maakt ook geen gebruik van

•	het doen van aanbiedingen voor en/of verstrek-

andere diensten van Google.

ken van informatie over de dienstverlening en

•

overige activiteiten, het toesturen van nieuws-

Overig

brieven en het uitnodigen voor events

VOOR bewaart persoonsgegevens zo lang de ge-

het onderhouden van een zakelijke relatie,

gevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn

•	het sluiten en uitvoeren van een opdrachtover-

verzameld of worden gebruikt. Dit houdt in elk geval

eenkomst,

in dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang u

•

ter uitvoering van bemiddelingsdiensten.

nu gebruik maakt of in de toekomst gebruik wenst te

•

Informatie over de VOORbeeld-verkiezing.

maken van de dienstverlening van VOOR.
Indien u inzage wenst in uw gegevens en/of gege-

VOOR doet dit onder de grondslagen gerechtvaar-

vens wilt wijzigen of verwijderen of indien u geen

digd belang en uitvoering van de overeenkomst

gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening

(het VOORstel). Bij toepassing van de grondslag

van VOOR, dan kunt u contact opnemen en/of een

gerechtvaardigd belang maakt VOOR een zorgvul-

bericht sturen aan een van de VOORpartners (http://

dige belangenafweging, waarbij het gebruik van de

voor.nl/partners), of via email aan info@voor.nl.

persoonsgegevens wordt afgewogen tegen eventuele
privacybelangen van betrokkenen.
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\VOOR wijst u er op, dat u gerechtigd bent een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij
overtreding van de wettelijke regeling door VOOR.
VOOR behoudt zich het recht voor om dit privacy
statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de
website www.voor.nl worden gepubliceerd.
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