PRIVACYSTATEMENT FRIDAYEUROTECH B.V.

FridayEuroTech B.V. en haar groepsmaatschappijen (“FridayEuroTech”) verzamelen in het kader van onze
dienstverlening onze dienstverlening, waaronder detachering, payrolling en werving & selectie, persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten, en bezoekers van onze websites. FridayEuroTech gaat zorgvuldig
met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy statement
beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.
Dit Privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Op www.EuroStaffingPartners.eu vindt u de actuele versie
van het Privacy statement.
1. WANNEER IS DIT PRIVACYSTATEMENT VAN TOEPASSING?
1.1 Deze Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die FridayEuroTech van u ver- werkt in
het kader van de diensten die FridayEuroTech op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de
websites van FridayEuroTech.
2. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR UW GEGEVENS?
2.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FridayEuroTech B.V. gevestigd te
Sliedrecht aan de Kerkstraat 10-12 (3361 BP).
3. PERSOONSGEGEVENS UITZENDKRACHTEN EN WERKNEMERS Welke persoonsgegevens verwerken wij?
3.1We verwerken van uitzendkrachten en werknemers onder andere de volgende persoonsgegevens:
i)Uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en andere contactgegevens;
ii)Geboortedatum,

geboorteplaats, leeftijd,
nummer, kopie van identiteitsbewijs;

burgerlijke

staat,

geslacht,

pasfoto,

nationaliteit, BSN-

iii)Werkvergunning;

iv)curriculum vitae (CV) en andere informatie over opleiding en werkervaring;

v)referenties en getuigschriften;
vi)gegevens over uw vakantiedagen en (bijzonder) verlofdagen;
vii)gegevens over uw beschikbaarheid; en
viii)gegevens in het kader van door onze opdrachtgevers gevraagde pre- employment screening.

FridayEuroTech verwerkt alleen zogenaamde bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of in- dien en voor zover dit op
grond van de geldende wetgeving is toegestaan. Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens
over gezondheid, ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid en lidmaatschap van een vakbond,
seksuele leven, en strafrechtelijke persoonsgegevens.
Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens?
3.2Wij verwerken uw persoonsgegevens
i)om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een

opdracht of (tijdelijk of vast) werk;
ii)voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding;
iii)om een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;

iv)om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeen- komst met de opdrachtgever en

de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
v)om u informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten;
vi)voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en

bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; en
vii)om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

4.PERSOONSGEGEVENS VAN KANDIDATEN Welke persoonsgegevens verwerken wij?
4.1We verwerken van kandidaten onder andere de volgende persoonsgegevens:
i)NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
ii)Geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit;
iii)curriculum vitae (CV) en andere informatie over opleiding en werkervaring;

iv)werkvergunning;

v)referenties en getuigschriften; en
vi)gegevens over uw beschikbaarheid.

FridayEuroTech verwerkt alleen zogenaamde bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien en voor zover dit op
grond van de geldende wetgeving is toegestaan. Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens
over gezondheid, ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid en lidmaatschap van een vakbond,
seksuele leven, en strafrechtelijke persoonsgegevens.
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Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens?
4.2Wij verwerken uw persoonsgegevens
i)om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een

opdracht of (tijdelijk of vast) werk;
ii)voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding;
iii)om een personeelsbemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;

iv)om de overeenkomst met onze opdrachtgever te onderhouden en na te ko- men;

v)om u informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten;
vi)voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en

bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; en
vii)om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
5. PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN EN HUN MEDEWERKERS Welke persoonsgegevens verwerken wij?
5.1 We verwerken van onze klanten onder andere de volgende persoonsgegevens onder andere de volgende
persoonsgegevens:
i) namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens?
5.2Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken
i)om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;

ii)om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden en/of uit te kunnen (laten) voeren;
iii)om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven

en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
iv)om u op enig moment toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen la- ten maken van

besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;
v)om u te informeren over producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door
plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in
nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke; en vi)om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
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6.VERWERKING VAN GEGEVENS OP WEBSITES VAN FRIDAYEUROTECH
Wij kunnen uw persoonsgegevens op onze websites verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld uw naam
en e-mailadres, uw surfgedrag en eventueel inloggegevens. Als we dat doen, doen we dat in de eerste plaats
om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens kunnen
daarnaast worden gebruikt voor het doen van onderzoek en het uit- voeren van analyses, met als doel om onze
dienstverlening en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze websites ook gebruiken om
in bepaalde gevallen (commerciële) in- formatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van
FridayEuroTech, alleen als u daar- voor toestemming heeft gegeven.
6.1

7.VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van onze groep, onze opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons diensten ver- lenen,
leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Verder zullen wij persoons- gegevens verstrekken
in alle gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een
rechterlijk vonnis. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken als wij redelijkerwijs mogen
aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om fraude, technische
of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken en/of om de belangen,
eigendommen of veiligheid van FridayEuroTech, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in
overeen- stemming met de wet.
7.1

Als wij persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om
deze voor ons te verwerken, zullen wij deze partijen altijd verplichten om dit te doen uitsluitend volgens onze
aanwijzingen en in overeenstemming met ons Privacy statement en andere passende
geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.
7.2

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven buiten Nederland. FridayEuroTech neemt
steeds de nodige maatregelen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd tegen verlies en onbevoegde toegang en verwerking. FridayEuroTech zal daarbij steeds de daarvoor
geldende wet- en regelgeving in acht nemen.
7.3

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden buiten FridayEuroTech verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
7.4

We kunnen geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens bekendmaken of verstrekken
aan onze partners, zoals adverteerders. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens publiceren die de trend aangeven
van het gebruik van onze diensten.
7.5

Als FridayEuroTech betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen de betreffende klanten informeren
voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacy beleid gaan vallen.
7.6
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8.HOE LANG BEWAART FRIDAYEUROTECH UW GEGEVENS?
8.1

FridayEuroTech bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is
afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn
kan dus per gebruik verschillen.
9.INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een
verzoek tot inzage kun u doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres,
telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan FridayEuroTech B.V. Kerkstraat 10-12 3361
BP Sliedrecht of Info@eurostaffingpartners.nl . Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.
9.1

Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via FridayEuroTech B.V. Kerkstraat 1012 3361 BP Sliedrecht of Info@eurostaffingpartners.nl U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.
9.2

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan
uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij
de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens
onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.
9.3

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak
worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen
hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
9.4

Wij kunnen u ten hoogste EUR 4,50 als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te
voldoen aan het recht op inzage en correctie.
9.5

10.RECHT VAN VERZET
U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van
uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een
wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen
verder gebruik van uw persoonsgegevens.
10.1

Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief
of e-mail, gericht aan FridayEuroTech B.V. Kerkstraat 10-12 3361 BP Sliedrecht of info@eurostaffingpartners.eu
Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk
10.2

PRIVACYSTATEMENT FRIDAYEUROTECH BV

gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons
een schriftelijk antwoord.
10.3Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiks-

mogelijkheden van onze diensten.
11.INFORMATIEBEVEIILIGING
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om FridayEuroTech en onze medewerkers en relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging
van persoonsgegevens. Wij doen dit door middel van fysieke, organisatorische en technische maatregelen. Zo
hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens
worden verstrekt aan derden, is FridayEuroTech met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook
optimaal beveiligen.
11.1

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat
waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het
incident. Als u zelf op de hoogte bent van een (vermoeden van) een data lek c.q. beveiligings- incident, dan
verzoeken wij u dit direct te melden aan info@eurostaffingpartners.eu .
11.2

12.TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN
Onze Privacy statement is van toepassing op alle diensten en websites van FridayEuroTech en geldt
wereldwijd. De Nederlandstalige versie van dit Privacy statement is altijd doorslaggevend en bindend wordt als
er tegenstrijdigheden zijn in de uitleg van dit Privacy statement in een andere taal.
12.1

Wij passen onze privacy policy regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website
www.EuroStaffing Partners.eu te vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de
veranderingen.
12.2

******
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