Privacy Verklaring
Wie zijn wij ?
Pure! Professionals B.V. is gevestigd in Amersfoort aan het Spacelab 20c. Pure! Professionals
houdt zich bezig met de detachering van professionals op de vakgebieden PMO, business
analyse en procesanalyse.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze
kandidaten, werknemers en andere bezoekers van onze website. Wij houden ons dan ook
aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring
bevat informatie over de soorten verwerkingen en doeleinden, over het gebruik van cookies
en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt
uitoefenen.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering
van onze dienstverlening. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan detachering,
bemiddeling, werving& selectie, salarisadministratie, persoonlijke ontwikkeling,
inzetbaarheid etc. Sommige persoonsgegevens verwerken we omdat we hiertoe op grond
van de wet verplicht zijn.
Concreet gezien verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Communicatie met degene die persoonsgegevens verstrekt.
Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten.
Het beheer van onze websites.
Relatiebeheer.
Marketing- en managementdoeleinden.
De beoordeling van uw geschiktheid voor een functie, waarbij we ook uw
beschikbaarheid moeten kunnen meewegen. Bij deze beoordeling maken we soms
indien nodig gebruik van testresultaten, social media, referentie checks etc.
Een salarisadministratie te kunnen voeren wanneer u bij ons in dienst treedt.
Het proces van re-integratie te kunnen begeleiden ingeval van uitval wegens ziekte.
Gegevens voor onze opdrachtgever te kunnen vastleggen, zoals in sommige gevallen
in verband met een pre employment screening etc.
De bevordering van uw inzetbaarheid, training, scholing.
In het geval we een arbeidsovereenkomst aangaan dienen we de wetgeving na te
leven, zoals fiscale wetgeving, arbeidswetgeving en dergelijke.

Wij verwerken deze gegevens op grond van (uitdrukkelijke) toestemming, noodzaak voor de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, sociale zekerheidswetgeving en andere wetgeving
en ten behoeve van gerechtvaardigde belangen van onze organisatie.
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Sommige van de persoonsgegevens die we verwerken zijn van “bijzondere” aard, zoals
gegevens over gezondheid, ras, religie, geloofsovertuiging en lidmaatschap vakbond. Door
ondertekening van de arbeidsovereenkomst geef je je uitdrukkelijke toestemming voor het
verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen.
Een deel van deze gegevens dient u te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze
dienstverlening. Sommige aanvullende gegevens zijn wenselijk om te verstrekken, omdat
we u en onze opdrachtgevers met behulp van deze gegevens beter van dienst kunnen zijn.
Sommige gegevens moeten we op grond van een wet verwerken.
Concreet gezien verwerken we de navolgende gegevens:
Zodra u zich inschrijft:
•
•
•
•
•

NAW gegevens, e-mail adres en eventuele andere contactgegevens.
Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
Gegevens over uw beschikbaarheid, eventueel verlof etc.
Uw CV met informatie over uw opleiding, werkervaring etc.
Gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van uw geschiktheid voor
een bepaalde positie, zoals referenties, getuigschriften etc.

Wanneer u voor ons gaat werken:
•
•
•
•
•

Uw nationaliteit, uw BSN-nummer, ID bewijs.
Indien van toepassing: uw werkvergunning.
Gegevens die nodig zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
In sommige gevallen verwerken wij voor opdrachtgevers gegevens die nodig zijn voor
een pre-employment screening.
Uw pasfoto, die wij op uw CV aanbrengen ten behoeve van opdrachtgevers.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of op een
andere manier achterlaat op onze website. Ook verzamelen we uw gegevens vanaf het
moment dat u zich bij ons inschrijft of zich bij ons aanmeldt, omdat u gebruik wenst te
maken van onze dienstverlening.
Het is daarnaast mogelijk dat we uw persoonsgegevens verzamelen wanneer we deze
hebben gevonden op publieke middelen waarop u uw gegevens heeft geplaatst. Indien we
de indruk krijgen dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening, zullen we u
mogelijk benaderen om te polsen of u interesse heeft in onze dienstverlening. Wanneer u
geen interesse heeft en niet meer door ons benaderd wil worden, zullen we uw verzoek

2

inwilligen. We verwerken in dat geval uw gegevens om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw
door ons benaderd wordt.
Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer dit voor de uitvoering
van onze dienstverlening noodzakelijk is, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang
hebben of wanneer we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. De derden aan wie we de
persoonsgegevens doorgeven zijn onze opdrachtgevers, onze opdrachtnemers zoals
bijvoorbeeld accountantskantoren, organisaties die screenings uitvoeren en andere zakelijke
relaties.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan organisaties buiten Nederland.
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze samenwerking, tenzij
een langere bewaringstermijn geldt volgens de wet.
Beveiliging
We besteden veel aandacht aan de optimale beveiliging van uw persoonsgegevens door
middel van administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Technische informatie en cookies
We verzamelen en verwerken gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van
onze bedrijfsvoering, voor websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. We zullen de
door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze
gegevens verstrekken aan derden. Met uitzondering van derden die door ons worden
ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening, om de door u aangevraagde informatie
te leveren, of wanneer we wettelijk hiertoe worden verplicht.
We maken gebruik van cookies en webstatistieken. Cookies zijn kleine bestandjes die door
uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons
inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie,
browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een
gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan uw naam,
adres en/of e-mailadres. Indien we met behulp van cookies persoonsgegevens verzameld,
worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement.
Toelichting gebruik cookies:
Cookies kunnen worden geplaatst voor ons en door derden waarmee we samenwerken. We
maken gebruik van verschillende soorten cookies, zie onze cookieverklaring.
Functionele cookies
Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website
maken en zorgen ervoor dat het gebruik van de website bij een volgend bezoek
vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door de inloggegevens te onthouden).
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Webstatistieken cookies
We verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie
wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt ons in staat om informatie op de
website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden
anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website.
De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Advertentie- of targetingcookies
We plaatsen cookies op deze website waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt
gemeten. Met behulp van deze informatie wordt onder andere gemeten of een
reclamecampagne relevant is voor een specifieke doelgroep. Tevens is het met deze cookies
mogelijk om het aanbod op deze website of op websites van derden af te stemmen op het
surfgedrag en de interesses van bezoekers. Deze cookies kunnen bovendien worden
gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken.
Verwijzing naar derden
We maken op onze website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van
derde partijen. Zoals de netwerkdiensten Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het
moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij onze website en is
het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.
Uw overige rechten
U kunt altijd een verzoek tot inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw
persoonsgegevens of indienen, bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U kunt
hiervoor contact opnemen met info@pureprofessionals.nl.
Als u vragen heeft over de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaat of u
wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons
opnemen via:
E-mail: info@pureprofessionals.nl
Tel: +31 (0)33 – 2600 360
Adres: Spacelab 20c, 3824 MR Amersfoort
Maart 2018
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