
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring 
 
Visbeek Werkt! B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens 
een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze 
verklaring nagaan hoe Visbeek Werkt! B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. De 
handelswijze van Visbeek Werkt! B.V. is vanzelfsprekend conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.   
  
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Visbeek Werkt! B.V. 
verwerkt en voor welke doeleinden.  
 
De verklaring is als volgt opgebouwd:  

1. Van wie en waarom verzamelen wij persoonsgegevens?;  
2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?;  
3. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?; 
4. Beveiligingsniveau en doorgifte buiten de EU;  
5. Bewaartermijnen;  
6. Rechten van betrokkenen;  
7. Tot slot.  

  
1. Van wie en waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

Visbeek Werkt! B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende 
doeleinden. Hierna wordt aangegeven welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.   
 
Wij verzamelen persoonsgegevens van: 
 

➢ bezoekers en gebruikers van onze website 
als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, 
browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te 
verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
De informatie verwerken we: 

• met jouw toestemming 

• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn 
overeengekomen goed uit te kunnen voeren 

 
➢ sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van 

leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen 
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, 
waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, 
persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en 
outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie. 
 
De informatie verwerken we: 

• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn 
overeengekomen goed uit te kunnen voeren 

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

• op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit 
uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op 
grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging 

• in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze 
toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de 
toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid draagt). 

 
➢ Zakelijke relaties 

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen 
waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van 
informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te 
onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 
 
De informatie verwerken we; 

• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn 
overeengekomen goed uit te kunnen voeren; 

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

• op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit 
uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op 
grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging; 

• op grond van jouw toestemming. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Van wie en waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

 
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als; 
 

• je onze website bezoekt; 

• je gegevens invult of achterlaat op onze website; 

• je je inschrijft op één van onze vestigingen; of; 

• je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze 
dienstverlening of om jou een dienst te verlenen. en als wij dit niet direct van u 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; 

• indien 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 je 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 ons privacy 
statement. 

 
3. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?; 

 
Visbeek Werkt! kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) 
ontvangers; 
 

• onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Visbeek 
Werkt! 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, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, 
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, waar je via ons aan het werk gaat of 
bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw 
loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement; 

• 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 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 eerder genoemd. 
 

4. Beveiligingsniveau en doorgifte buiten de EU  

Visbeek Werkt! B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van 
technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, 
onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u 
denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve 
toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt 
van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder 
punt 5.  
  
In voorkomende gevallen kan Visbeek Werkt! B.V. persoonsgegevens doorgeven vanuit 
Nederland naar het buitenland. Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een 
gelijkwaardig beschermingsniveau als in Nederland. Buiten de EER zal Visbeek Werkt! B.V. 
slechts persoonsgegevens doorgeven indien er sprake is van een passend 
beschermingsniveau. Visbeek Werkt! B.V. zal in die gevallen gebruik maken van door de 
Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.   
 

5. Bewaartermijnen  

Visbeek Werkt! B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, tenzij er 
sprake is van een wettelijke plicht waardoor de gegevens langer bewaard moeten worden. 
Het uitgangspunt van Visbeek Werkt! B.V. is dat persoonsgegevens slechts bewaard worden 
voor zover dat noodzakelijk is om overeenkomsten te kunnen uitvoeren en diensten te kunnen 
leveren. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.  
 

6. Rechten van betrokkenen  

Als betrokkene hebt u een aantal rechten jegens Visbeek Werkt! B.V.. Deze rechten zullen 
hieronder achtereenvolgens worden toegelicht.   
  

Recht van inzage, verbetering of aanvulling en beperking verwerking  
 
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, krijgt u na een schriftelijk verzoek daartoe 
(per email via denise@visbeekwerkt.nl) de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Het 
verzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen indien u zich daarbij hebt geïdentificeerd 
door een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs.   
  
Wij zullen u in een schriftelijke reactie mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken 
en zo ja, welke. Wij geven u ook een kopie van deze persoonsgegevens. Daarnaast lichten wij 
toe wat het doel is van de gegevensverwerking, met wie de gegevens zijn gedeeld, wat de 
bewaartermijn is en welke rechten u nog meer geldend kunt maken.   
 
Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk 
verzoeken de gegevens te wijzigen of aan te vullen. Visbeek Werkt! B.V. zal haar reactie op uw 



 

 

verzoek motiveren. Indien wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij u een 
aanvullende verklaring toesturen. Indien van toepassing zal Visbeek Werkt! B.V. de 
aanvullende verklaring delen met ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.   
  
U kunt ons verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens te beperken zo lang wij uw 
verzoek om verbetering of aanvulling in behandeling hebben. Dit verzoek kunt u ook doen 
wanneer u van oordeel bent dat wij gegevens onrechtmatig verwerken, wij gegevens niet 
langer nodig hebben, of indien u bezwaar hebt tegen (verdere) verwerking van de gegevens.   
 

Bezwaar  
 
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visbeek Werkt! 
B.V.. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij er gerechtvaardigde 
redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Dit laatste geldt niet 
in geval van (direct) marketing. Indien wij uw gegevens voor dit doel verwerken, dan mag u te 
allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en zullen wij direct overgaan tot staking.  
  

Recht op vergetelheid 
 
In de volgende situaties kunt u Visbeek Werkt! B.V. verzoeken persoonsgegevens te wissen: 

• Visbeek Werkt! B.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doelen 
waarvoor zij de gegevens heeft verzameld of verwerkt;  

• U hebt eerder toestemming gegeven aan Visbeek Werkt! B.V. om gegevens te 
verwerken, maar trekt die toestemming nu in. Er is geen andere 
verwerkingsgrondslag;  

• U maakt gemotiveerd bezwaar en Visbeek Werkt! B.V. heeft geen dwingende reden 
om uw bezwaar niet te erkennen;  

• Er is sprake van een onrechtmatige verwerking door Visbeek Werkt! B.V.;  
 

Rechten uitoefenen  
 
Indien u één of meer van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, of indien u overige 
vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Visbeek Werkt! B.V., dan 
kunt u contact met Visbeek Werkt! B.V. opnemen via onderstaande contactgegevens. Visbeek 
Werkt! B.V. zal op uw vraag of verzoek binnen 4 weken reageren, tenzij wij u binnen deze 
periode laten weten meer tijd nodig te hebben.  
  
Indien uw persoonsgegevens door Visbeek Werkt! B.V. worden verwerkt op basis van uw 
toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Een intrekking doet 
niets af aan eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming.  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tot slot   

Visbeek Werkt! B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan het beheer van deze privacy verklaring. 
Desondanks is het mogelijk dat hierin fouten zijn opgenomen. Visbeek Werkt! B.V. kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten, noch voor eventuele 
gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk onbereikbaar zijn van de 
website waarop deze privacyverklaring is opgenomen.  
  
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt 
u een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit 
Persoonsgegevens is bevoegd om van uw klacht kennis te nemen.  
  
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te 
passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.visbeekwerkt.nl) worden gepubliceerd. 
 

 
 


