PRICAVY VERKLARING HRPLUS INTERIM

HRPlus Interim kan persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de

Algemene Verordening

Gegevensbescherming, (hierna: “Persoonsgegevens”) wanneer gebruik wordt gemaakt

van de website

https://www.hrplusinterim.nl (hierna: de “Website”) haar Sociale media accounts waarnaar op de Website gelinkt
wordt (hierna: de “Sociale Media Accounts”), en bij de verlenen van haar diensten (samen: de “Diensten”). HRPlus
Interim vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden
daarom zorgvuldig verwerkt en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en
regelgeving.
In deze privacyverklaring legt HRPlus Interim u uit welke persoonsgegevens het verwerkt en voor welk doel.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.
Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de Diensten kunt u bepaalde gegevens bij HRPlus Interim of door haar
ingeschakelde partijen achterlaten. Dat kunnen Persoonsgegevens zijn.

Automatisch gegenereerde Persoonsgegevens
HRPlus Interim verwerkt – net als de meeste websites – automatisch gegevens over het bezoek van de Website
en de Shop, zoals het aantal gebruikers op de website, browser type, duur van het bezoek, bezochte pagina’s
en dergelijke. Met deze gegevens kan HRPlus Interim u niet identificeren, en dit zijn dus geen Persoonsgegevens.
IP-adressen kunnen ook verwerkt worden. Deze gegevens kunnen aan HRPlus Interim worden gestuurd bij
gebruik

van de Diensten, waaronder begrepen wanneer u gebruik maakt van het inschrijfformulier

op https://www.hrplusinterim.nl/training/.

Social Media
HRPlus Interim maakt gebruik van Social Media Accounts om u via de betreffende Social Media Accounts op de
hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen in haar Diensten.

Opdracht en contact
Indien u HRPlus Interim een e-mail stuurt of contact opneemt via het inschrijfformulier (https://www.HRPlus
Interim.nl/training/) kan HRPlus Interim de door u zelf gepubliceerde gegevens verwerken om u van dienst te
zijn. Indien u HRPlus Interim opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, kan HRPlus Interim u
verzoeken de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voor- en achternaam contactpersoon, bedrijfsnaam,
emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer en in zeer bijzondere gevallen BSN,
alsmede andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt in het kader van de uit te voeren opdracht. Verwerking
van bijzondere of gevoelige gegevens wordt zoveel mogelijk vermeden.
Deze Persoonsgegevens worden verwerkt voor het verrichten van de aangeboden diensten en overeengekomen
opdrachten, om met u in contact te kunnen treden, om u te informeren over nieuwe producten en/of
aanbiedingen, het verrichten van marktonderzoek en – indien overeengekomen - om de afgesproken
werkzaamheden op het opgegeven e-mailadres te factureren.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u daarvoor ondubbelzinnig
toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een
vraag stelt.
Voor de facturatie worden deze gegevens verwerkt via het facturatiesysteem van een financiële partner. HRPlus
Interim heeft afspraken met deze partijen gemaakt om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te
waarborgen.

Beveiliging
HRPlus Interim neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Een ernstig datalek zal gemeld worden aan betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
HRPlus Interim bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht, waarna
deze na afloop van de opdracht zullen worden overgedragen aan opdrachtgever en/of betrokkene, voorzover
toegestaan. Na afloop van de opdracht zal HRPlus Interim de gegevens die niet konden worden overgedragen,
vernietigen of geanonimiseerd bewaren.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
opdracht of in het kader van een wettelijke verplichting. De opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk
voor de gegevensverwerking die in zijn opdracht plaatsvindt. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in
opdracht van HRPlus Interim, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. HrPlus Interim blijft verantwoordelijk voor de op die wijze overgedragen
verwerkingen.
Persoons- of bedrijfsgegevens worden nimmer verkocht aan derden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites en/of dienstverlening van derden die door middel van
de Diensten zijn verbonden of anderszins betrokken zijn bij HRPlus Interim. HRPlus Interim kan niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. HRPlus Interim
raadt u aan de privacyverklaring van deze websites/diensten te lezen en/of op te vragen alvorens van deze
websites en/of diensten gebruik te maken.

Wijzigingen
HRPlus Interim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met HRPlus Interim via info@hrplusinterim.nl en/of 06
47675484.

