AVG - PRIVACYVERKLARING
Vanzelfsprekend hechten wij bij DEMAND veel waarde aan de veiligheid omtrent persoonsgegevens.
Hieronder treft u onze privacyverklaring aan. U heeft zo een helder beeld bij wat wij doen met privacy
gevoelige gegevens.
DEMAND Recruitment DEMAND Recruitment, gevestigd aan B.W. Osieckstraat 12
3207VR Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.demandrecruitment.com B.W. Osieckstraat 12
3207VR Spijkenisse +31 10 200 42 82
Stephen de Man is de Functionaris Gegevensbescherming van DEMAND Recruitment Hij/zij is te bereiken via
s.deman@demandrecruitment.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
DEMAND Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam | Adres | Woonplaats | Email | Burgerservicenummer | Geslacht | Leeftijd | Werkervaring | Opleiding | Bankrekening | Geboortedatum |
Nationaliteit | Certificaten | Verblijfsvergunning | Werkvergunning |
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
DEMAND Recruitment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Naam | Adres | Woonplaats | Email | Burgerservicenummer | Geslacht | Leeftijd | Werkervaring | Opleiding | Bankrekening | Geboortedatum |
Nationaliteit | Certificaten | Verblijfsvergunning | Werkvergunning | IP-adres | Overige informatie* | Activiteiten op website | Browsertype OS
type | Locatie gegevens |
*Overige informatie:
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch.
Verder gebruiken wij uw gegevens voor:
Het afhandelen van uw betaling Overige informatie | Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder | U te kunnen bellen of e-mailen
indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren | U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten | Om
goederen en diensten bij u af te leveren | DEMAND Recruitment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DEMAND Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het werven, selecteren en adviseren van u als kandidaat met als uiteindelijke doel u te voorzien
van een passende uitdaging. Dit kan bij een door ons gecontracteerde opdrachtgever, een potentieel opdrachtgever of bij een partner in de
werving en selectie. Wij presenteren uw gegevens, indien mogelijk, anoniem zonder gebruik te maken van achternaam, leeftijd en geslacht.
Echter kunnen wij niet voorkomen dat uw gegevens gedurende een eventuele procedure overlegd dienen te worden met een potentieel
opdrachtgever.
Geautomatiseerde besluitvorming:
DEMAND Recruitment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van DEMAND Recruitment) tussen zit. DEMAND Recruitment gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van de besluitvorming aangaan de werving en selectie. Alle selecties
gebeuren enkel handmatig door personen verbonden aan DEMAND Recruitment en daartoe gemachtigd zijn. Iedereen werkzaam voor
DEMAND Recruitment confirmeert zich aan de strikte geheimhouding aangaande persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan twee jaar naar insturen van uw privacy gevoelige informatie. De gegevens zullen na afloop van
deze termijn automatisch worden verwijderd tenzij: van rechtswege van ons verlangd word dat wij deze gegevens nog in bezit hebben. Denk
hierbij aan indiensttreding bij een opdrachtgever, u nog werkzaam bent bij een opdrachtgever en hierover aanvullende afspraken zijn
gemaakt of wanneer u ons expliciet verzoekt uw gegevens langer te bewaren. In laatst genoemd geval dient u dit schriftelijk aan ons
kenbaar te maken en dient u ons een kopie van uw identiteitsbewijs te voorzien. U dient in dit geval uw Burgerservicenummer zwart te
maken (ook onderaan de pagina). Doet u dit niet dan zijn wij genoodzaakt uw verzoek af te wijzen en uw gegevens te verwijderen.
DEMAND Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 2 (twee) jaar > Wij kunnen u optimaal begeleiden tijdens uw zoektocht of tijdens uw werkzaamheden.
Personalia > 2 (twee) jaar > Wij dienen te beschikken over uw personalia indien u via ons ondergebracht word bij een opdrachtgever.
Adres > 2 (twee) jaar > Wij dienen u op de hoogte te kunnen houden omtrent veranderingen in onze privacy voorwaarden.
Enzovoort > 2 (twee) jaar > Zie bovenstaande.
Delen van persoonsgegevens met derden:
DEMAND Recruitment deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DEMAND Recruitment
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DEMAND Recruitment uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit
doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
1. (Potentieel) opdrachtgevers Alwaar wij uw curriculum vitae uitzetten incl. persoonsgegevens. Dit stelt onze (potentieel) opdrachtgever
een gewichtige keuze te maken omtrent een mogelijke aanstelling.
2. Payroll Indien gebruik gemaakt wordt van een uitzendconstructie stellen wij uw gegevens beschikbaar aan onze payroll dienstverlener.
Dit ten behoeve van uw indiensttreding bij de payroll dienstverlener en een correcte verwerking van uw verloning.
3. Samenwerking Recruitment en Werving en selectie Indien u expliciet toestemming geeft tot het beschikbaar stellen van uw curriculum
vitae inclusief alle persoonsgegevens aan ons netwerk (Recruitment organisaties, werving en selectie) zullen wij deze overhandigen. Deze
derden partijen confirmeren zich bij acceptatie van uw curriculum vitae aan de door ons geldende privacy voorwaarden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
DEMAND Recruitment 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
DEMAND Recruitment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken 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@demandrecruitment.com.
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 72 uur, op uw verzoek.
DEMAND Recruitment 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-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
DEMAND Recruitment 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 op met onze klantenservice of via info@demandrecruitment.com.
Ongeautoriseerd toegang tot uw gegevens zal door DEMAND Recruitment nooit en te nimmer worden toegestaan. Ongeautoriseerde
toegang tot uw persoonsgegevens is strafbaar in alle gevallen.
Vragen en/of opmerkingen:
U kunt uw vragen en/of opmerking altijd kenbaar maken aan DEMAND Recruitment. U kunt dit bij algemene vragen en/of opmerkingen
doen zonder begeleiding van een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder uw Burgerservicenummer) door dit te richten aan:
info@demandrecruitment.com of door te bellen met +31 10 20 042 82. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande uw
persoonsgegevens dat verzoeken wij u zich te identificeren door middel van een identiteitsbewijs (zonder Burgerservicenummer). U kunt dit
kenbaar maken via info@demandrecruitment.com.

