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BaanZeker verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke
persoonsgegevens we verwerken en met welk doel. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld je naam, adres,
telefoonnummer en een e-mailadres.
Welke persoonsgegevens kan BaanZeker verzamelen en verwerken?
Als je gebruikmaakt van de diensten van Baanzeker, onze website bezoekt en/of contact opneemt met
BaanZeker kan het voorkomen dat je gegevens, waaronder persoonsgegevens, bij ons achterlaat. Dat
doe je bijvoorbeeld als je je via de website van BaanZeker inschrijft, tijdens een intakegesprek met een
vertegenwoordiger van BaanZeker, reageert op een vacature die wij hebben geplaatst op onze website
of de website van een derde, je in een arbeidsbemiddelingstraject wordt betrokken, je vragen stelt en/of
solliciteert.
Afhankelijk van de diensten van BaanZeker waarvan je gebruikmaakt of bij betrokken wordt, de
uitvoering van die diensten of een andere de reden waarom jij contact opneemt met BaanZeker, kan
BaanZeker de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam;
- (woon)adres;
- geboortedatum;
- geslacht;
- burgerlijke staat;
- nationaliteit;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- curriculum Vitae en alle daarin door jou genoteerde gegevens;
- motivatiebrief;
- diploma’s en certificaten;
- verslagen assessments;
- gegevens referenten en eventuele getuigschriften;
- IBAN-/bankrekeningnummer;
- BSN (sofinummer);
- kopie legitimatiebewijs;
- werkvergunning (voor zover van toepassing)
- bedrijfsgegevens (voor zover dat als een persoonsgegeven wordt beschouwd);
- functie;
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- informatie die je zelf aan BaanZeker verstrekt door het aanmaken van een online account bij
BaanZeker, het invullen van een open veld op haar website of een formulier, of in een e-mail die je aan
BaanZeker verzendt.
Waarom verzamelt BaanZeker jouw persoonsgegevens?
Afhankelijk van de diensten van BaanZeker waarvan je gebruik kan maken en/of maakt, en/of de reden
waarom jij contact opneemt met BaanZeker, worden bepaalde persoonsgegevens van je voor een of meer
van de hierna genoemde doeleinden verwerkt:
- Om jouw sollicitatie te verwerken en daarover contact met je op te nemen;
- Ter uitvoering van de arbeidsbemiddelingsactiviteiten van BaanZeker, waaronder, doch niet uitsluitend:
het onderzoeken of je geschikt en beschikbaar bent voor bijvoorbeeld een openstaande vacature en/of
een andere opdracht;
- Om contact met je te kunnen opnemen voor/over een afspraak, waaronder het inplannen of wijzigen
daarvan;
- Het verstrekken van informatie aan onze opdrachtgever en/of ons backoffice;
- Om een account te kunnen aanmaken;
- Om je aan het klantenbestand van BaanZeker te kunnen toevoegen en onze relatie te kunnen beheren;
- Om je te informeren over wijzigingen in diensten van BaanZeker;
- Om je nieuwsbrieven van BaanZeker te sturen;
- Om de voor de salaris- en personeelsadministratie benodigde gegevens aan de backoffice van
BaanZeker te kunnen aanleveren;
- Voor het verwerken van jouw vragen, opmerkingen en/of een klacht en daarover contact met je op te
nemen;
- Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of waarbij je in het kader van de
arbeidsbemiddeling (indirect) onderdeel van uitmaakt;
- Ten behoeve van opdrachtgever een werknemersscreening uitvoeren;
- Voor, zover van toepassing, de financiële administratie van BaanZeker (het maken van facturen).
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze
verklaring zijn opgenomen. BaanZeker zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan
derden verstrekken, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming
worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de diensten van BaanZeker,
waaronder het uitvoeren van een overeenkomst of opdracht die jij aan BaanZeker hebt verstrekt, of voor
de reden dat jij contact met ons hebt gezocht. Daarnaast kan BaanZeker jouw persoonsgegevens aan
derden verstrekken indien we daartoe op grond van de geldende wet- of regelgeving verplicht zijn of in het
geval dat dat (wettelijk) is toegestaan.
In het geval dat BaanZeker jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zorgen wij ervoor dat deze derde
(met behulp van een overeenkomst) onder meer eenzelfde niveau als BaanZeker hanteert voor wat betreft
de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet voor
andere doeleinden gaat gebruiken dan waarvoor BaanZeker die gebruikt.
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BaanZeker zal jouw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële- of
marketingdoeleinden.
Beveiligen van persoonsgegevens
BaanZeker gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens
te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Bewaren van persoonsgegevens
BaanZeker bewaart jouw persoonsgegevens voor de periode waartoe wij volgens de van toepassing zijnde
wetgeving verplicht zijn, doch niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
persoonsgegevens zijn verkregen.
Jouw rechten
Je hebt onder andere het recht om: jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te
verwijderen; een verleende toestemming in te trekken; en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens.
Voor zover je dat niet zelf kunt via de account die je bij BaanZeker hebt, kun je een verzoek of bezwaar
zoals hiervoor genoemd, of eventuele vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, schriftelijk
bij BaanZeker indienen. BaanZeker zal dit zo spoedig mogelijk oppakken.
BaanZeker
Postbus 233
6040 AE Roermond
info@baan-zeker.nl
Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek indient, kan BaanZeker je verzoeken je adequaat te identificeren
door bijvoorbeeld een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarvan gevoelige informatie is
afgeschermd) mee te sturen.
Persoonsgegevens van personen tot 16 jaar
Persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, mogen alleen worden verzameld en verwerkt
als de ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft
verleend. Het gebruik van de website van BaanZeker en/of het opnemen van contact met BaanZeker is, als
je jonger bent dan 16 jaar, alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van je ouders, voogd of
andere wettelijke vertegenwoordiger. BaanZeker kan niet controleren of een persoon 16 jaar of ouder is.
Indien u als ouder, voogd of andere wettelijk vertegenwoordiger constateert dat wij gegevens verzamelen
van een persoon waarvoor u verantwoordelijk bent en die jonger is dan 16 jaar, verzoeken we u contact
met ons op te nemen, op een van de hierna aangegeven manieren, zodat wij de verzamelde
persoonsgegevens op uw verzoek kunnen verwijderen.
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Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van een website kan worden opgeslagen op jouw
computer, laptop, tablet, smartphone, etc. Een cookie kan worden verwijderd door de instellingen in jouw
internetbrowser te veranderen zodat deze geen cookies meer opslaat. BaanZeker gebruikt alleen een
zogenoemde functionele session cookie (PHPSESSID). Deze cookie is nodig voor het onthouden van
bepaalde handelingen/voorkeuren die via de website van BaanZeker worden geregistreerd. Deze cookie
wordt verwijderd zodra de browser wordt gesloten. BaanZeker gebruikt geen andere cookies. Gegevens
over bijvoorbeeld surfinformatie worden dus niet door BaanZeker vergaard.
Wijzigen privacyverklaring
BaanZeker heeft het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring
wordt op onze website: https://www.baan-zeker.nl/documenten/ gepubliceerd. We adviseren je daarom
regelmatig onze website te bezoeken en onze privacyverklaring te lezen, zodat je op de hoogte bent van
wijzigingen daarin.
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