PRIVACY STATEMENT
Inleiding
Awareways Detachering is een organisatie die vanuit haar dienstverlening beschikt over informatie
van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. Awareways Detachering garandeert zorgvuldige
en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle
betrokkenen. Awareways Detachering betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de
privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend
de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen.
In dit Privacystatement staat beschreven welke informatie door Awareways Detachering wordt verzameld
en met welk doel. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd. Ons Privacystatement is gebaseerd op de huidige wettelijke verplichting
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Contactgegevens
www.awarewaysdetachering.com
Pythagoraslaan 101 (9e verdieping), 3584 BB Utrecht
+31 (30) 222 79 40

Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website,
of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (zoals
jobboards als LinkedIn, Monster etc.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk
gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in
te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sollicitanten
Van sollicitanten verwerken wij de volgende gegevens:
NAW- en contactinformatie (zoals e-mail en telefoonnummer);
Titel, geslacht, geboortedatum;
LinkedIn-URL;
Curriculum vitae (eventueel met meegeleverde pasfoto) en motivatie;
	Andere gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de geschiktheid,
zoals referenties of getuigschriften;
Notities/gespreksverslag van een sollicitatiegesprek.
Wettelijke grondslag
Wij verwerken deze gegevens allereerst om aan het sollicitatieverzoek te kunnen voldoen. Daarnaast
hebben wij er een noodzakelijk en gerechtvaardigd belang bij om onze diensten te kunnen (blijven)
verlenen en te beschikken over personeel met de juiste kwalificaties en talenten.
Bewaartermijn
De gegevens van onze sollicitanten verwijderen wij na verloop van twee kalenderjaren nadat bij ons is
gesolliciteerd. Deze termijn is voor ons van belang, omdat met regelmaat functies vrijkomen op inhoudelijk
uiteenlopende vakgebieden. De behoefte is daarom groot om een sollicitant die niet voor de ene functie
in aanmerking komt, nog een zekere periode uit te kunnen nodigen voor een andere functie.
Medewerkers en stagiairs
Als iemand bij ons werkzaam is op basis van een arbeids- of stageovereenkomst, dan verwerken wij
de volgende gegevens:
NAW- en contactinformatie (zoals e-mail en telefoonnummer);
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
Curriculum vitae (met informatie over bijvoorbeeld opleiding, stages, werkervaring en pasfoto);
Opleidings- en trainingsgegevens;
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	Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de medewerker;
Nationaliteit, BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, werkvergunning;
Gegevens in het kader van een (eventuele) pre-employment screening;
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
Wettelijke grondslag
Wij verwerken deze gegevens op basis van meerdere grondslagen. We hebben de gegevens nodig
om uitvoering aan de arbeidsovereenkomst te kunnen geven. En ook om aan diverse wettelijke
verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het uitbetalen van loon, loonbelasting en sociale lasten, de
wettelijke onderbrengingsplicht voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst en vanwege de
wettelijke verplichting voor samenwerking met een arbodienst.
Bewaartermijn
Voor de gegevens van onze medewerkers gelden verschillende bewaartermijnen. Gegevens uit de
salarisadministratie die van fiscaal belang zijn, worden op grond van de wet zeven jaar bewaard als een
medewerker uit dienst gaat. Voor loonbelastingverklaringen en het kopie van het identiteitsbewijs van
de oud-medewerker bestaat een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar. Overige informatie wordt binnen
twee jaar na uitdiensttreding verwijderd.
Zakelijke relaties
Van onze zakelijke relaties (contactpersonen bij onze leveranciers, opdrachtgevers en partners)
verwerken wij de volgende gegevens:
Naam;
Geslacht;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Organisatie- en afdelingsgegevens;
URL social media;
Wettelijke grondslag
Deze gegevens verwerken wij om uitvoering te kunnen geven aan de diverse inkoop-, samenwerkings- en
dienstverleningsovereenkomsten die wij aangaan met onze leveranciers, partners en opdrachtgevers.
Daarnaast verwerken wij deze gegevens in het kader van relatiemanagement waarmee in ons
gerechtvaardigd belang wordt voorzien, nu het onderhouden van onze relaties bij bedrijven en
organisaties de bestaande en mogelijk nieuwe vormen van samenwerking bevordert.
Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens van onze zakelijke relaties zolang:
	In de afgelopen twee jaar contact is onderhouden met de betreffende (afdeling van de) organisatie
waarvoor de zakelijke relatie werkzaam is. Onder contact verstaan wij alle vormen van zowel eenzijdig
als tweezijdig geregistreerde communicatie. Als deze periode wordt overschreden dan verliest het
behoud van de persoonsgegevens haar waarde en daarmee de noodzaak om de gegevens te
verwerken. In dat geval gaan wij over tot verwijdering.
Website, nieuwsbrief, aanmeldingen en contactverzoeken
Als iemand zich via onze website aanmeldt voor een nieuwsbrief en/of een event, dan verwerken wij:
Naam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Rol;
Naam organisatie (optioneel).
Als iemand het contactformulier op onze website invult, dan verwerken wij:
Naam;
E-mailadres;
Organisatie (optioneel);
Onderwerp (optioneel);
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Ontvangers van nieuwsbrieven en mailings
Via onze website(s) is het mogelijk om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven. Ook sturen wij, in
het kader van relatiemanagement, onze relaties informatie over onze (nieuwe) diensten toe. Wij volgen
hoe goed onze nieuwsbrieven en mailings worden gelezen door het bijhouden van ‘opens en clicks’,
waarmee inzichtelijk wordt:
Of en wanneer de nieuwbrief is afgeleverd en geopend;
Of en wanneer een specifiek onderwerp is geopend;
Het type mailclient
Wettelijke grondslag
De gegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de actieve aanmeldingen via onze
website. De verwerking van de ‘opens en clicks’ vindt plaats om te kunnen voorzien in ons gerechtvaardigd
belang om de leeswaarde van onze nieuwsbrieven te kunnen beoordelen en berichtgeving af te stemmen
op de interesses.
Bewaartermijn
Nieuwsbrieven en mailings: de gegevens blijven hiervoor bewaard zolang de aanmelder aangeeft de
nieuwsbrieven/mailings nog wenst te ontvangen. Indien de aanmelder geen prijs meer op de ontvangst
hiervan, dan kun bestaat bij elke nieuwsbrief/mailing de mogelijkheid om zich eenvoudig uit te schrijven.
Voor de aanmelding voor onze events via ons contactformulier geldt dat wij deze gegevens zo lang
bewaren als nodig is om aan iemands (aanmeld)verzoek te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Awareways Detachering 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 bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Awareways
Detachering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

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 Awareways Detachering. Ook 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@awarewaysdetachering.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 vier weken, op uw
verzoek.
Awareways Detachering wijst u er tevens op 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

Beveiligen persoonsgegevens
Awareways Detachering 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@awarewaysdetachering.com of op bovenstaand
telefoonnummer.
De website kan worden bezocht zonder dat Awareways Detachering daarbij persoonsgegevens van een
bezoeker nodig heeft. Indien u op onze website een contactformulier invult, of indien u via de website een
sollicitatie instuurt, worden er wel persoonsgegevens van jou verwerkt.

Privacy statement | 3

