
Privacyverklaring                  

 

WAAROM VERZAMELT KOMPAS OMGEVINGSADVIES JOUW PERSOONSGEGEVENS?  

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, 

waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling, 

inzetbaarheid, salarisadministratie en urenregistratie. Meer specifiek worden jouw 

persoonsgegevens verwerkt om aan jou:  

• Aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de 

dienstverlening en overige activiteiten.  

• Jouw geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling voor een 

opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social 

media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), 

etc.  

• Een werknemer-, ZZP-, bemiddelingsrelatie en/of een zakelijke relatie* met jou aan te 

kunnen gaan, te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.  

• Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder 

coaching en opleiding.  

• Voor managementdoeleinden, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid, 

en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.  

• Kwaliteitsdoeleinden.  

• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.  

• Voor het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot 

identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding 

van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.  

 

* zakelijke relaties zijn: opdrachtgevers, partners en een contactpersoon bij een van onze 

leveranciers/opdrachtgevers.  

 

WANNEER VERZAMELEN WIJ JOUW GEGEVENS?  

 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer:  

• Je onze website bezoekt; 

• Je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website;  

• Je bij ons solliciteert;  

• Je bij ons werkzaam bent als werknemer, stagiair of als ZZP’er;  

• Je een zakelijke relatie bent. 

 



en als wij dit niet direct van jou hebben gekregen: 

• Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te 
veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je 
benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere 
manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan 
kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met 
jouw wens niet door ons benaderd te worden; 

• Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie 
contactpersonen; 

• Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, 
persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt voor onze 
dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze 
overeenkomst; 

• Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de 
leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar onze 
privacyverklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens bij sollicitanten, werknemers, ZZP’ers en 

zakelijke relaties: 

Persoonsgegevens Sollicitant Werknemer ZZP’er Zakelijke 
relatie 

NAW- en 
contactgegevens 

✓  ✓  ✓  ✓  

Geboortegegevens ✓  ✓  ✓   

Curriculum vitae ✓  ✓  ✓   

Opleiding- en 
traininggegevens 

✓  ✓  ✓   

Linkedin-URL ✓  ✓  ✓  ✓  

Notitie/gespreksverslagen ✓  ✓  ✓  ✓  

Gegevens die relevant 
zijn ter beoordeling van 
de geschiktheid van de 
desbetreffende 
functie/vacature, zoals 
referenties of 
getuigschriften 

 ✓  ✓   

Nationaliteit, BSN-
nummer, kopie 
identiteitsbewijs en 
(eventueel) een 
werkvergunning 

 ✓  ✓   

Overige gegevens zoals 
het 
bankrekeningnummer, 
salaris-, uren-, km- en 
verzuimregistratie 

 ✓    

Het KVK-, BTW- en 
zakelijke 
bankrekeningnummer, 
uren- en/of eventuele 
zakelijke km-registratie 

  ✓   

Eventueel andere 
vereiste gegevens die 
nodig zijn van onze 
opdrachtgever i.g.v. een 
wettelijke verplichting 

 ✓  ✓   

 

 

 

 

 

 

 



MET WIE KUNNEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS DELEN?  

 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en delen jouw 

gegevens niet zonder een gegronde reden buiten Kompas Omgevingsadvies.  

 

• Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens 
Kompas Omgevingsadvies diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze 
ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun 
taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen; 

• Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder 
test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die 
klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en 
certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, 
auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze 
systemen ontwikkelen en testen); 

• Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen of waar je via ons aan het werk 
gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw 
loopbaanbegeleiding, coaching of bemiddeling; 

• Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie 
hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens 
verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, 
voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en 
uitzendbureaus; 

• Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken 
of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit; 

• Pensioenfonds, indien van toepassing; 

• Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij 
van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn. 

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een 
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, 
toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in 
overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw 
persoonsgegevens?” 

 

 

 

 

 

 

 



HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?  

 

Sollicitanten  

De persoonsgegevens van sollicitanten worden na twee kalenderjaren, nadat bij ons is 

gesolliciteerd, verwijderd. Deze termijn zorgt ervoor dat wij, mocht er een interessante en 

geschikte functie vrijkomen, contact kunnen opnemen met de sollicitant. Uiteraard zullen wij 

jou hiervoor toestemming vragen.  

 

Werknemers  

Voor onze werknemers gelden er verschillende bewaartermijnen met betrekking tot het 

beheren van de persoonsgegevens. Zo worden de gegevens uit de salarisadministratie, 

wettelijk zeven jaar bewaard nadat de werknemer bij ons uit dienst is getreden. Voor de 

loonbelasting dienen de NAW-gegevens en kopie-identiteitsbewijs etc., wettelijk tot ten 

minste vijf jaar bewaard te worden na einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking 

is beëindigd. Alle overige informatie wordt twee jaar na uitdiensttreding verwijderd.  

 

ZPP’ers en zakelijke relaties  

Voor ZZP’ers en zakelijke relaties bewaren wij de persoonsgegevens zolang deze relevant 

zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgesteld. Wij zullen de gegevens aanpassen of 

verwijderen, wanneer deze geen relevantie hebben. Elk jaar verzoeken wij de 

ZZP’ers/zakelijke relaties tot actualisatie van de gegevens, hierbij wordt ook de mogelijkheid 

geboden om de gegevens te laten verwijderen. Ingeval de actualisatieverzoeken na 

meerdere pogingen niet worden opgevolgd, dan zullen wij de gegevens automatisch 

verwijderen.  

 

HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD?  

Kompas Omgevingsadvies neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en 
wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of je hebt aanwijzingen van misbruik, of datalek, neem dan 
aub direct contact met ons op via info@kompasomgevingsadvies.nl of telefonisch via 055-
7852043. 
 
Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van je 
eigen computer en/of (smart)telefoon en van je eigen internetverbinding, en dat deze nooit 
100% veilig is. De verzending van jouw persoonsgegevens en/of documenten naar ons via 
internet en email geschiedt dan ook op eigen risico. Wij wijzen je tot slot op de mogelijkheid 
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

mailto:info@kompasomgevingsadvies.nl

