Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Verhagen HR
Advies.
Met deze privacyverklaring wil ik u helder en duidelijk informeren over hoe
Verhagen HR Advies met uw persoonsgegevens omgaat, hoe deze worden verwerkt
en voor welke doelen.
Hierin volg ik de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het
gebruik van persoonsgegevens. Voor meer informatie:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Verhagen HR advies is een interim HR Adviesbureau en Werving- en
Selectiebureau en is gevestigd in Hendrik Ido Ambacht. Wij staan ingeschreven bij
de KvK onder nummer 66967503.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de
diensten van Verhagen HR Advies en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het
contactformulier op de website aan Verhagen HR Advies verstrekt.
Gegevens die Verhagen HR Advies van u nodig heeft of noodzakelijk zijn voor onze
diensten en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens

1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk.
2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke
doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
3. Wanneer een vraag gesteld wordt die door Verhagen HR Advies zelf niet
beantwoord kan worden, wordt vooraf toestemming gevraagd om uw e-mailadres
en/of telefoonnummer door te geven aan een derde.
4. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met
inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers.
5. Verhagen HR Advies 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.

Werving en Selectie
Verhagen HR Advies verzamelt de verstrekte persoonlijke gegevens van u als
sollicitant (middels het sturen van een CV) en gebruikt deze om u te helpen in
contact te komen met potentiële werkgevers, zodat u gekoppeld kan worden aan
één of meerdere vacatures (“Dienst”).
Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid.

Persoonsgegevens door technische processen
1. WordPress – Deze website draait op WordPress. Standaard verzamelt
WordPress geen persoonlijke data over bezoekers, alleen de data die getoond
wordt in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers.
2. Reacties – Als bezoekers reacties achterlaten op de site verwerken we de data
getoond in het reactieformulier.
3. WordPress plugins -Diverse WordPressplugins verzamelen de minimale
gegevens die nodig zijn voor het correct laten werken van de website. Deze
gegevens worden niet door Verhagen HR Advies bewaard maar door de betreffende
plugin. Om beveiligingsredenen is een lijst van plugins niet openlijk beschikbaar.
Als u twijfelt over de integriteit van een gebruikte plugin of u afvraagt welke plugins
uw persoonlijke data verzamelen, neem dan contact op met
sonja@verhagenhradvies.nl
Beveiliging
Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen
tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc
met realtime virus- en malwarebescherming.
Inzage
GDPR geeft de cliënt/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan
te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse
wetgeving. Neem contact met sonja@verhagenhradvies.nl als u hierover vragen
heeft.

