interim & recruitment

Privacy Reglement
Wie zijn we
Dit Privacy Reglement is opgesteld namens de navolgende vennootschappen
allen gevestigd Stratumsedijk 20, 5611 ND Eindhoven
•
•
•
•

The Interim Company b.v., Handelsregister 1711513
The Interim Company Salary unit b.v., Handelsregister 17150845
The Interim Company HR unit b.v., Handelsregister 17198631
Senters b.v., Handelsregister 55017428

Genoemde vennootschappen presenteren zich mede onder de groeps- en
domeinnaam The Cmpny. In juridische zin is steeds één van de genoemde
vennootschappen de contractpartner.Haar activiteiten zijn weergegeven op de
website www.the-cmpny.nl. Dit Privacy Reglement is uit naam van de
groepsactiviteiten en waar in dit document gesproken wordt van The Cmpny,
omvat dit steeds het geheel van de activiteiten, website en de genoemde
entiteiten.

Onze activiteiten en de privacy belangen
The Cmpny is een organisatie die kandidaten enerzijds en opdrachtgevers en
werkgevers anderzijds bij elkaar brengt. Daartoe beschikt The Cmpny over
informatie van beide partijen. The Cmpny garandeert een zorgvuldige en
discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de
belangen van alle betrokkenen. The Cmpny betracht de grootst mogelijke zorg
bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van de website. U bent van
harte welkom om zo vaak als u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en
van de inhoud kennis te nemen. Over het algemeen kan onze website bezocht
worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. In dit
Privacy Reglement staat beschreven welke informatie bij inschrijving door The
Cmpny wordt verzameld via de website en met welk doel.
The Cmpny is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking welke op
25 mei 2018 van kracht is geworden.
Privacy gerelateerde vragen kunnen te allen tijde worden ingediend op info@thecmpny.nl.

Gegevensverzameling en -gebruik
Indien u als bezoeker van de website geïnteresseerd bent in de diensten van The
Cmpny en uzelf bekend wilt maken als kandidaat, kunt u zich inschrijven.
Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie.
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Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering
van onze dienstverlening, waaronder contractering ZZP en inzetbaarheid daartoe,
werving en selectie, bemiddeling, detachering, adviesdiensten, dit alles in een
brede zin des woords. De informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld
voor de verwerking van uw inschrijving door The Cmpny. Uw
persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
curriculum vitae worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende
doeleinden:
•

Om een kandidatendossier op te stellen hetgeen ons onder andere helpt
interessante vacatures voor u te selecteren en deze per e-mail aan u toe
te zenden

•
•

Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen
Met u een contract tot opdracht of een arbeidsrelatie anderszins aan te
kunnen gaan
Ten behoeve van uw tewerkstelling een overeenkomst aan te kunnen gaan
tussen The Cmpny en opdrachtgever

•
•

U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken
over de dienstverlening en overige activiteiten

•

Om u op de hoogte te houden van de diensten van The Cmpny, nieuws,
ontwikkelingen en andere carrière gerelateerde informatie

Wij delen uw gegevens binnen The Cmpny om voor u de juiste opdracht, baan
of over andere tewerkstellingsdiensten te bemiddelen. Uw cv en gerelateerde
gegevens kunnen ook naar potentiële opdrachtgevers of werkgevers worden
verstuurd. Deze relaties kunnen zowel binnen als buiten Nederland gevestigd
zijn, doch binnen de EER.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn of redelijkerwijs menen dit te moeten doen,
kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordende of wet
handhavende instanties. Wij behouden tevens het recht om uw gegevens te
verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij
bepaalde aspecten van onze wervings- en personeelsdiensten uitbesteden aan
derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen
als The Cmpny.
Indien u aan The Cmpny informatie verstrekt over derden, zal The Cmpny
ervan uitgaan dat deze derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben
gegeven en aan The Cmpny de toestemming geven om hun persoonsgegevens
op dezelfde manier te verwerken als die van u.

Bewaartermijnen
The Cmpny conformeert zich aan de richtlijnen van de Autoriteit
Persoonsgegevens met betrekking tot de bewaartermijnen ten aanzien van uw
persoonlijke gegevens. The Cmpny zal dientengevolge aan u expliciete
toestemming vragen tot het bewaren van uw (sollicitatie)gegevens voor een
periode van 12 maanden, waarna ofwel verlenging zal worden gevraagd, dan wel
verwijdering zal plaatsvinden. Voor de categorie kandidaten waarvoor

The Interim Company b.v. • Stratumsedijk 20 • 5611 ND Eindhoven • 040-2115613
info@the-cmpny.nl • www.the-cmpny.nl • KvK 17115132

interim & recruitment

tewerkstelling op interim of ZZP basis geldt zal, gezien de aard
van activiteit en in wederzijds belang tot het communiceren over
beschikbaarheid, na uw expliciete goedkeuring een termijn van 36 maanden
gehanteerd worden.

Cookies
Alle websites gebruiken tegenwoordig Cookies om bijvoorbeeld informatie te
verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een Cookie kan worden gezien
als een klein gegevensbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website
bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik.
Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de Cookies
heeft geplaatst. Meer informatie over het gebruik van Cookies is te vinden op
www.allaboutcookies.org.
www.the-cmpny.nl gebruikt Cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en
vacatures af te stemmen op je interesses.
De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van Cookies. Wanneer
het gebruik van Cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de
browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten
van de website gebruikt kunnen worden.

Beveiliging
The Cmpny doet er alles aan om uw persoonsgegevens passend te beveiligen
tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van passende fysieke,
administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Maatregelen
gegeven de stand van de techniek ter zake en gelet op de redelijkheid van
kosten voor het toepassen van maatregelen in verhouding tot potentiele risico’s.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers van
The Cmpny die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is The
Cmpny met hen overeengekomen dat zij persoonsgegevens eveneens optimaal
beveiligen. Ter beveiliging van de data uitwisseling hebben wij onze websites
voorzien van een SSL certificaat.

Inzage en correctie
U hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
Indien u een correctie of een verwijdering wilt verzoeken, stuurt u dan een brief
met dit verzoek aan The Cmpny, Stratumsedijk 20, 5611 ND Eindhoven. Op
basis van deze aanvraag zal The Cmpny de persoonsgegevens zo snel mogelijk
aanpassen in overeenstemming met de aanvraag, tenzij uit een wettelijke
verplichting anders voortvloeit.

Wijzigingen in ons Privacy beleid
The Cmpny kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar
Privacy Reglement en behoudt zich dit recht voor. Het meest actuele Privacy
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Reglement is te allen tijde in te zien op de website van The
Cmpny. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Overige bepalingen
The Cmpny is te allen tijde bevoegd uw persoonsgegevens zonder kennisgeving
te verwijderen.

The Cmpny, mei 2018

The Interim Company b.v. • Stratumsedijk 20 • 5611 ND Eindhoven • 040-2115613
info@the-cmpny.nl • www.the-cmpny.nl • KvK 17115132

