Privacy statement Interim2day BV
Onze organisatie Interim2day BV verwerkt een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze
gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij
beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn
verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met
geldende privacywetgeving. In dit privacy statement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.
Gegevensverwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wijze:
Via door u aan ons ter beschikking gestelde te verwerken in aanbiedingen om u als kandidaat te kunnen voorstellen
voor passende opdrachten, overeenkomsten voor en met u te kunnen sluiten bij bemiddeling, de facturatie voor u te
verzorgen en betalingen aan u te verrichten. Wij versturen geen nieuwsbrieven of zullen u niet benaderen met
commerciële berichten.
Grondslagen voor verwerking
• Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
• De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Uw toestemming;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het delen van uw gegevens
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten,
bijvoorbeeld voor het identificatieproces van u als kandidaat. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare
partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij
delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag
leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke
bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken
waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens
enkel gebruikt voor wettelijke doeleinden.
Beveiliging
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de
daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Uw privacy rechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing,
beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u
contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’).
Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Contact
Voor vragen of verzoeken kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
Interim2day B.V.
Cornelis Houtmanstraat 16
3572 LW UTRECHT
www.interim2day.nl
AVG@interim2day.nl
Telefoon: (+31) 06 103 12 097
KvK: 343.25.302

