
Privacyverklaring 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze 
verordering  zorgt voor de bescherming van de privacyrechten van de mens. De Waal Personeels-
diensten vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw persoongegevens om moet worden gegaan. 
Wij werken volgens de richtlijnen van de privacywetten zoals met namde Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacystatement (geldig voor De Waal Personeelsdiensten) 
beschrijven wij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en wat jouw rechten zijn in deze. 

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens 
De Waal Personeel bemiddeld in het vinden van een baan door werknemers en werkgevers bij elkaar 
te brengen. Wanneer je van deze dienst gebruikt maakt, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. 
Jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij volgens de richtlijnen van de AVG. Wij gebruiken 
en bewaren jouw gegevens wanneer je bij aanvang van onze dienstverlening toestemming hebt 
gegeven, of dat de verwerking van jouw gegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij je betrokken bent of waarvoor je ons opdracht hebt gegeven. 

Doeleinden gegevensverwerking 
De Waal Personeelsdiensten verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 voor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;  
 voor het samenbrengen van een persoon met een bedrijf.  
 jou op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van De 

Waal Personeelsdiensten en van derden; 
 jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling 

naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht; 
 een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante 

administratie uit te voeren; 
 een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de 

opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen; 
 uit naam van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een 

achtergrondonderzoek bij een sollicitatie; 
 kwaliteitsdoeleinden zoals certificering; 

Wanneer bovenstaande doeleinden niet meer vereisen dat wij jouw gegevens bewaren, zullen we 
jouw gegevens verwijderen. 

Beschrijving van de persoonsgegevens 

De Waal Personeelsdiensten kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) 
werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van De Waal Personeelsdiensten, de 
onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou 
verstrekte persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn. 

 NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere 
contactgegevens 

 Geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
 Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning 
 Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring 
 Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf hebt gevolgd of gedaan 
 Gegevens over beschikbaarheid en verlof 
 Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens met 
betrekking tot werkervaring 



 Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt 
 Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist als gevolg van of nodig is met het oog op 

de toepassing van de wet 

Verspreiding van de persoonsgegevens 
De Waal Personeelsdiensten deelt de gegevens niet met derden dan uitsluitend  indien dit nodig is 
voor de bemiddeling tussen bedrijf en persoon. In kader hiervan worden jouw gegevens verstrekt 
aan backofficekantoor Flexpedia waarmee de dienstbetrekking wordt aangegaan en welke 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de salarisadministratie. 
De gegevens worden niet aan landen buiten de EER verstrekt. 

Bewaartermijn 
De Waal Personeelsdiensten bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 
doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. De gegevens voor een werkzoekende worden voor een 
termijn van een jaar bewaard. 

Beveilingsmaatregelen 
De Waal Personeelsdiensten is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw gegevens en neemt 
daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies en ongewenste toegang tegen te gaan. 
Hiervoor hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen: 
 De persoonsgegevens worden verwerkt op een computer, er zijn geen andere gegevensdragers 
 De toegang tot de computer met persoongegevens is alleen toegankelijk via een gebruikersnaam 

en wachtwoord 
 Een firewall beveiligd de computer op aanvallen van de software van buitenaf 
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op. 

Rechten van betrokkenen 
Met betrekking tot de beschreven persoonsgegevens heb je de volgende rechten: 

 het recht om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken; 
 het recht om je persoonsgegevens in te zien; 
 het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren of aan te vullen; 
 het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen; 
 het recht om je persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken; 
 het recht om je persoonsgegevens op te vragen, zodat je ze door kunt sturen naar iemand 

anders; 

Voor bovenstaande rechten kun je een verzoek indienen naar info@dewaalpersoneelsdiensten.nl. 
Naar aanleiding van je verzoek zullen wij, uiterlijk binnen twee weken, contact met je opnemen voor 
identificatie waarna we je verzoek zullen verwerken. 
Mocht je niet content zijn over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je ook 
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Afsluiting 
Wanneer je vragen, klachten of suggesties hebt over de inhoud van onze privacyverklaring of over de 
wijze van behandeling persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens 
Verantwoordelijke persoon: Maarten van Leeuwen 
Email:    info@dewaalpersoneelsdiensten.nl 
Telefoon:   0610477406 


