Privacy Statement Actief65+ B.V.
Waarom dit Privacy Statement
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze nieuwe wet wordt alles omtrent het vastleggen, verwerken, wijzigen, delen,
beveiligen en volgen van uw persoonsgegevens vastgelegd.
Graag zijn wij u van dienst bij het zoeken naar een leuke (bij)baan. Om dit te kunnen doen hebben wij van u
informatie nodig die daarbij voor ons noodzakelijk is. Hoe wij omgaan met uw gegevens informeren wij u
duidelijk en transparant in dit Privacy Statement. We leggen daarin aan u uit hoe wij uw gegevens
gebruiken en welke keuzes u daarbij heeft. Omdat wij een bedrijf zijn dat op het internet actief is, kan een
deel van de informatie wat technisch zijn. Wij doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te
leggen. Ons Privacy Statement is volledig in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht zal zijn.
Wie zijn wij
Uitzendbureau Actief65+ B.V. is gevestigd aan de Prinsengracht 735, 1017 JX te Amsterdam en is
verantwoordelijk voor uw gegevensverwerkingen.
Op welke manier verzamelen wij gegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat bij uw inschrijving
op onze website, u zich persoonlijk inschrijft op ons kantoor of op andere wijze (telefonisch of schriftelijk)
aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te kunnen maken van onze arbeidsbemiddeling en
dienstverlening.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze arbeidsbemiddeling, voor het
uitzenden, onze payroll, werving & selectie, toetsen van inzetbaarheid en voor onze salarisadministratie.
We gebruiken deze informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat.
Welke gegevens verzamelen wij
Als u zich aanmeldt bij Actief65+, geeft u ons bepaalde informatie. Het gaat hierbij om:
▪ Naam, adres en woonplaats
▪ E-mailadres
▪ Telefoonnummer(s)
▪ Geboortedatum en geslacht
▪ Informatie over uw werkverleden
▪ Gegevens over opleidingen, trainingen en stages
▪ Eventueel uw curriculum vitae
▪ Uw werkwensen en daarbij behorende gegevens die daarover aan ons zijn verstrekt.
▪ Eventueel vrijwillig een foto
Als u via ons aan het werk gaat, verzamelen we verdere informatie van u zoals:
▪ Uw nationaliteit
▪ Een kopie van uw identiteitsbewijs
▪ Eventueel een werkvergunning
▪ Uw Burgerservicenummer (BSN) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
▪ En uw IBAN nummer om betalingsverkeer aan u mogelijk te maken
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Actief65+ B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen of daar toestemming door u voor is gegeven of door u aan ons is medegedeeld.
Met bijzondere persoonsgegevens worden gegevens bedoeld als: gezondheid, ras, godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke
persoonsgegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Welke technische digitale data verzamelen wij
Als u een website bezoekt, een mobiele applicatie of andere internetdienst gebruikt, wordt automatisch
bepaalde informatie gegenereerd en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website.
Hier volgt een opsomming van de verschillende typen digitale data informatie die we verzamelen:
▪

▪

Digitale werkbriefjes. Als u via ons aan het werk bent worden uw gewerkte uren via zogenoemde
digitale werkbriefjes verwerkt. Wanneer u deze invult en aan ons verstuurt wordt er automatisch
digitale informatie meegestuurd zoals de datum en tijd wanneer het is verstuurd en vanaf welk IP
adres (Internet Protocol adres) het is verstuurd.
Cookies. Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt
opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat en
waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden, zoals uw surfgedrag.

Welke cookies plaatsen wij
We gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw wachtwoord instellingen op te slaan, zodat u dit niet elke keer
als u onze website bezoekt opnieuw hoeft in te stellen.
Actief65+ maakt via de website gebruik van zogenoemde analytische en tracking cookies. Deze technische
informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de
prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze cookies registreren informatie over
uw IP adres, de datum en tijd van uw bezoek, de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker
afkomstig is), alle op onze website bezochte pagina’s, duur van het bezoek op de website, en informatie
over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem).
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt u browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is
echter mogelijk dat sommige functies op onze website niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Bekijk ons cookiebeleid op onze website voor meer gedetailleerde informatie over hoe wij cookies
gebruiken.
Hoe gebruiken wij uw gegevens
We hebben alle genoemde en gevraagde gegevens nodig om voor u te kunnen bemiddelen in werk. We
willen u graag werk aanbieden dat relevant, interessant en persoonlijk is. Om dat te kunnen doen moeten
wij uw informatie gebruiken om:
▪ U te identificeren wanneer u in aanmerking komt voor een eventuele vacature.
▪ Werk aan te bevelen, aan de hand van de door u doorgegeven gegevens. Als u heeft doorgegeven
dat u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in werk als chauffeur, zullen wij u alleen vacatures
aanbieden die in deze categorie vallen en waarvan we denken dat deze daarom aansluiten bij uw
werkwensen.
▪ Woonplaats te koppelen aan de regio waarin wij u een functie aanbieden.
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▪
▪

U alleen te benaderen voor vacatures waarvan wij aan de hand van de door u aangegeven
informatie, denken dat u aan de juiste kwalificaties voldoet.
Te reageren op uw vragen of opmerkingen en wijzigingen bij te houden in bijvoorbeeld
werkvoorkeur en beschikbaarheid.

In aanvulling hierop, hebben we een gezamenlijk en legitiem belang in het gebruiken van informatie op
deze manieren. Kortgezegd is het nodig om onze diensten relevant, interessant en persoonlijk te maken,
zoals we beloofd hebben. Dit is ons beider belang.
We hebben ook een rechtmatig belang om Actief65+ te verbeteren, de relatie met u te onderhouden en u
als gebruiker te beschermen. We hebben er beiden baat bij dat we uw informatie gebruiken om:
▪

▪

▪

Te analyseren wie bij ons staan inschreven en wat hun voorkeuren zijn. Door bijvoorbeeld vast te
leggen hoe vaak we kunnen bemiddelen, welke functies we het beste kunnen bemiddelen en in
welke regio’s bijvoorbeeld, kunnen we beter begrijpen wie we waar aan werk kunnen helpen.
U informatie over vacatures of informatie over Actief65+ te sturen via e-mail of telefoon,
afhankelijk van welke contactmogelijkheden we daarvoor beschikbaar hebben. Telkens wanneer
we u bericht sturen, bieden wij u de mogelijkheid om u daarvoor af te melden.
Uw locatie te bepalen. Als we bijvoorbeeld weten dat u in Amsterdam woont, zullen we u alleen
vacatures laten zien uit deze regio.

Uw keuzes wat betreft uw gegevens
Wij bieden onze uitzendkrachten graag duidelijke en eenvoudige informatie over hun gegevens en welke
keuzes zij hebben m.b.t. hun gegevens, u kunt bijvoorbeeld:
▪ Op elk moment uw persoonsgegevens waarover wij beschikken opvragen.
▪ Op elk moment wijzigingen en/of toevoegingen in uw inschrijving doorgeven.
▪ Op elk moment doorgeven dat u uw inschrijving ongedaan wilt maken en u wilt laten uitschrijven.
▪ Op elk moment u beroepen op uw recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Met
inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen van bepaalde gegevens.
Wanneer wij uw inschrijving sluiten is er geen werkbemiddeling via ons uitzendbureau meer mogelijk.
Zonder de relevante gegevens kunnen wij niet bemiddelen en/of volgens de Nederlandse wetgeving een
goed werkgeverschap uitoefenen.
Indien u graag uw gegevens wilt inzien, delen wij deze gegevens binnen een termijn van maximaal 30 dagen
na een schriftelijk verzoek van uw kant. Om ook hier uw veiligheid te waarborgen zodat niet iedereen
zomaar uw gegevens kan opvragen hebben wij hiervoor een protocol ingesteld ter beveiliging. Gegevens
worden daarom ook alleen verstrekt naar een e-mailadres of postadres welke bij ons al bekend is.
Wanneer delen wij informatie
Alleen geautoriseerde personen kunnen uw gegevens inzien. Geen van uw gegevens zijn openbaar. Indien
noodzakelijk delen wij uw informatie eventueel met:
▪ Belastingdienst
▪ Wetshandhavers en overheidsdiensten
▪ Potentiële werkgevers
▪ Banken
We delen alleen informatie als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet,
een voorschrift of een wettig verzoek; om de veiligheid, rechten of eigendommen van het publiek, een
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persoon of Actief65+ B.V. te beschermen; of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen te
detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
Actief65+ B.V. verkoopt geen gegevens aan derden, ook stelt zij geen gegevens beschikbaar aan derden
voor commerciële, marketing of research activiteiten.
Hoe lang bewaren wij uw informatie
We bewaren uw informatie alleen zo lang als nodig is om u werk aan te kunnen bieden en de doelstellingen
zoals uitgelegd in dit beleid te kunnen halen. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we informatie
delen en die namens ons diensten uitvoert (zoals onze banken, salarisverwerkingssystemen en
klantmanagement systemen).
Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren
om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze
systemen, of anonimiseren wij die zodat wij u niet kunnen identificeren.
Beveiliging
Actief65+ B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke
technische, administratieve en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de
gegevens.
Met gegevensverwerkers die in onze opdracht voor ons werkzaam zijn, namens ons diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren, zijn wij met elke partij afzonderlijk een verwerkersovereenkomst overeengekomen
waarin is overeengekomen dat zij de gegevens ook optimaal beveiligen.
Wijzigingen en aanpassingen in ons Privacy Statement
Omdat wij als Actief65+ graag willen voldoen aan de laatste regels met betrekking tot de veiligheid van uw
persoonsgegevens kan het zijn dat wij genoodzaakt zullen zijn aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen
aan te brengen in ons Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op
onze website www.actief65plus.nl.
Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens bij
Actief65+ B.V. dan kunt u schriftelijk of per mail contact met ons opnemen via avg@actief65plus.nl.
Indien u van mening bent dat wij niet overeenkomstig handelen binnen de wet Algemene Verordening
Persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in
Nederland.
In geval van een (mogelijk of vermoeden van) datalekken willen wij u verzoeken direct telefonisch contact
op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op telefoonnummer 020-626 29 26.
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