PRIVACYBELEID: TRICEPS B.V.
Dit privacybeleid geeft aan welke gegevens Triceps B.V. zowel online als offline verwerkt.

WIE ZIJN WIJ?
Triceps B.V., Kvk-nummer 17094985 en kantoorhoudende te Utrecht en Eindhoven, is actief
op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
•

Executive Search
Interim Management
Chief on Demand
Job Coaching
Career Coaching
Mobility
Business Consult
TalentBank

Ten behoeve van al haar activiteiten kan Triceps gegevens van haar kandidaten en
opdrachtgevers registreren. Het doel van dit Privacybeleid is kandidaten en opdrachtgevers
op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die kunnen worden verwerkt, waarom
ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten met betrekking tot deze
gegevens bestaan.

VANAF WANNEER VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
In de eerste plaats is het mogelijk dat jij als kandidaat of opdrachtgever contact met ons
opneemt om gebruik te maken van één of meer van , als kandidaat via onze website
solliciteert, of je aanmeldt voor een nieuwsbrief. In dat geval beschouwen wij dat als door
jou gegeven toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens.
Daarnaast kunnen wij, om ons te oriënteren op geschikte kandidaten, gebruik maken van
social media waar kandidaten zich op presenteren. Na het eerste contact wordt jouw
toestemming gevraagd om je persoonsgegevens op te nemen in ons bestand.
Ook gegevens van opdrachtgevers verwerken wij nadat hier tijdens het eerste contact
toestemming voor is gevraagd.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je aangegeven hebt gebruik te willen maken
van onze dienstverlening. Dit doen we met de volgende doelen:
•
•

om toegang te kunnen verlenen tot portals en andere online omgevingen;
om vragen van opdrachtgevers en kandidaten te kunnen vervullen;

•
•
•
•
•
•

om passende vacatures aan te kunnen bieden en aanbiedingen te kunnen doen;
om geschiktheid voor een functie of opdracht vast te kunnen stellen en je in contact te
kunnen brengen met of voor te stellen aan potentiële opdrachtgevers of kandidaten;
om te kunnen bemiddelen naar (ander) werk;
om met onze kandidaten, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te
kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
om administratieve verwerking mogelijk te maken;
om wet- en regelgeving na te komen (o.a. subsidie);

DE RECHTSGRONDEN WAAROP WIJ DE VERWERKING VAN JOUW
PERSOONSGEGEVENS BASEREN
Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op meerdere rechtsgronden.
Bij de search baseren we ons op het gerechtvaardigd belang om tijdelijk contactgegevens
van geschikte kandidaten op te nemen in onze database, totdat er toestemming gevraagd
kan worden.
Bij het inschrijven geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Met
het uitschrijven beëindig je de toestemming.
De meeste persoonsgegevens die wij van je verwerken, verwerken wij omdat dit
noodzakelijk is voor onze overeenkomst met jou als kandidaat of opdrachtgever.

WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN JE?
Triceps B.V. verwerkt de gegevens die door de kandidaat en/of opdrachtgever worden
aangeleverd. Dit kunnen wat betreft de kandidaat gegevens zijn zoals naam, adres,
woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, burgerlijke staat,
rijbewijsbezit, nationaliteit, gevolgde opleidingen, diploma’s, opgedane werkervaring,
(gewenst) salarisniveau, motivatie of additionele informatie die je hebt verstrekt en die
van belang (kunnen) zijn in het kader van de opdracht of het vinden van een passende
baan, overige wensen ten aanzien van werk of opdracht (functie, branche, aantal uren) en
eventueel gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot de web- en
kandidaat-omgeving, (self-service) portals of intranet etc.
Van de opdrachtgever worden gegevens, zoals naam, naam bedrijf, telefoonnummer, adres,
functie etc. verwerkt. Ook zouden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren
zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van een mogelijke opdracht.
Deze (persoons)gegevens kunnen gedurende het traject worden aangevuld met verdere
relevante gegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen alleen bijzondere persoonsgegevens als daartoe wettelijke verplichtingen
zijn, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven, of indien dit is toegestaan.

WAT GEBEURT ER MET DE VERWERKTE GEGEVENS?
Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale
uitoefening van activiteiten en de inzet van producten. Dit betekent, dat in eerste aanleg
alleen de aan de kandidaat/opdrachtgever toegewezen consultant toegang heeft tot inzage
en bewerking van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan
een derde t.b.v. de uitoefening van de gesloten overeenkomst en na uitdrukkelijke
toestemming vooraf van de betreffende kandidaat. Persoonsgegevens zijn voor andere
consultants van Triceps BV toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening
optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale
bedrijfsvoering. De verstrekte gegevens over kandidaten zijn persoonsgegevens in de zin van
de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met
inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald.
BEWAARTERMIJN
Triceps B.V. hanteert een bewaartermijn van 10 jaar, tenzij je een verzoek indient de
gegevens eerder te verwijderen en de wet zich niet tegen verwijdering van deze gegevens
verzet. Zonder verzoek tot beëindiging wordt na 10 jaar opnieuw om jouw toestemming
gevraagd.
Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven,
worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
Bij het verlopen van de bewaartermijn of intrekken van de toestemming worden de
persoonsgegevens geanonimiseerd.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Triceps B.V. heeft beveiligingsmaatregelen genomen om te zorgen dat je persoonsgegevens
veilig verwerkt worden, en niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.
De consultants en het administratieve personeel, dat toegang heeft tot de persoonsgegevens
van de kandidaat/opdrachtgever, hebben ten aanzien van deze gegevens een
geheimhoudingsverplichting teneinde onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te
gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgebonden gegevens (in kopie dan wel
anderszins) niet aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de kandidaat
of opdrachtgever toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit
voorschrijft. Indien de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt ook aan hen
een geheimhoudingsplicht opgelegd. Triceps is verantwoordelijk voor deze
geheimhoudingsplicht.
WIE ONTVANGEN JE PERSOONSGEGEVENS?
Triceps B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Je persoonsgegevens worden
alleen verstrekt aan derden als daar een contractuele of wettelijke verplichting is. Of
wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen
(om je voor te stellen aan de opdrachtgevers en om aanbiedingen te doen of op de hoogte
te kunnen blijven over onze dienstverlening).

VERZOEK TOT INZAGE, CORRIGEREN, ONTVANGEN OF VERWIJDEREN VAN
PERSOONSGEGEVENS
Wanneer de kandidaat of opdrachtgever vragen heeft over de gegevens die Triceps B.V.
verwerkt, kan hij zich wenden tot zijn consultant. De consultant is belast met de controle op
naleving van hetgeen in dit reglement is bepaald en registreert uit dien hoofde alle vragen
van kandidaten/opdrachtgevers die zich voordoen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Tevens probeert de consultant te bemiddelen indien discussie is ontstaan over de
uitleg en toepassing van hetgeen in dit reglement is bepaald. Ook verzoeken van kandidaten
of werkgevers tot inzage, ontvangst, correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming
moeten worden gericht aan de consultant. Aan een dusdanig verzoek wordt in beginsel altijd
voldaan, tenzij de wet zich hiertegen verzet.
Ook bij overige vragen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens dien je je te
wenden tot de consultant. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

AFSLUITENDE OPMERKING
Triceps B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Het huidige
privacy statement is bijgewerkt in september 2018.
CONTACT INFORMATIE
De algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via e-mail.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met:

Triceps Utrecht

| Triceps Eindhoven

Krommewetering 61 b | Eindhovenseweg 126
3543 AM UTRECHT

| 5582 HW Waalre

Tel: +31 (0)88 5000 500
Mail: info@triceps.nl

