Privacy Statement Toff Recruiment
Toff Recruitment doet er alles aan om de privacy van jou als sollicitant te bewaken. In deze privacy
verklaring kun je lezen welke gegevens worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast geef ik in de
Privacy Statement aan wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Ik adviseer je dit document goed door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact
opnemen met via info@toffrecruitment.nl

Wie is Toff Recruitment?
Toff Recruitment is een recruitment bureau gericht op sales, marketing en management functies in
de farma en aanverwante industrie. Toff Recruitment is gevestigd te Beetsterzwaag, It Merkelan 19,
postcode 9244 CW en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijk in de zin
van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Ccookies
Toff Recruitment maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dit om te kijken hoe bezoekers de
website gebruiken. Je IP adres is echter geanonimiseerd. Deze informatie helpt mij om de site te
verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een
vervolgbezoek op mijn site kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamel ik jouw gegevens?
Jouw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op
mijn website, je je inschrijft bij mij op kantoor of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld
rechtstreeks via een e-mail) of wordt aangemeld om gebruik te maken van mijn dienstverlening.
Ik kan ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit
zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zal
ik je benaderen of je interesse hebt om je bij mij in te schrijven conform mijn voorwaarden en met
inachtneming van dit Privacystatement. Heb je geen interesse dan kan ik relevante gegevens van je
verwerken om jouw wens niet door mij benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Welke gegevens worden zoal verzameld?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via Toff Recruitment hebt
gevolgd of gedaan;
Gegevens over beschikbaarheid of verlof;
Overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.;
aantekeningen en/of gespreksnotities, van zowel telefoongesprek(ken) als face-to-face
gesprek(ken);
assessment gegevens (bv. LIFO gedragsstijlen profiel, voor zover van toepassing).

Wat is het doel van de gegevensverzameling?
Jouw gegevens worden gebruikt ten behoeve van werving & selectie. Met het verstrekken van jouw
gegevens geef je aan Toff Recruitment toestemming voor het verwerken van deze verstrekte
informatie. Dit betekent o.a. dat Toff Recruitment jouw gegevens mag verzamelen, raadplegen,
beoordelen, checken op juistheid, overdragen en verwijderen. Toff Recruitment kan je naam en email adres ook gebruiken om je te informeren over nieuws over Toff Recruitment, je van tips & tricks
voorzien en je informatie sturen over vacatures die mogelijk interessant voor je kunnen zijn.

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?
Toff Recruitment maakt gebruik van een gerenommeerd recruitment software pakket van Yellow
Yard. Dit bedrijf heeft alle benodigde maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde
toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Kunnen jouw gegevens openbaar worden gemaakt?
Toff Recruitment kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan
Toff Recruitment leveren. Bijvoorbeeld aan een assessmentbureau wanneer dit onderdeel is van de
werving & selectie procedure. Toff Recruitment zal jouw persoonsgegevens nooit aan derden
verkopen of verhuren.

Wanneer worden jouw gegevens verwijderd?
Indien er gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met je is geweest, zal ik
jouw persoonsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) verwijderen. Uiterlijk twee
jaar na het laatste betekenisvolle contact zal ik je vragen of je ingeschreven wilt blijven of dat je wilt
dat ik je gegevens verwijder. Toff Recruitment is vrij om op ieder moment (dus ook voordat de twee
jaar voorbij zijn) zélf te besluiten jouw gegevens te verwijderen.

Wat als je wilt dat jouw gegevens eerder worden verwijderd?
Je kunt ten aller tijde Toff Recruitment opdracht geven jouw gegevens te verwijderen. Dit doe je door
een e-mail te sturen naar info@toffrecruitment.nl In dat geval worden jouw gegevens door mij
verwijderd.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens van zakelijke relaties?
(zoals contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en
elke andere instantie waarmee ik een zakelijke relatie onderhoud)
Toff Recruitment verwerkt de persoonsgegevens van zakelijke relaties voor:
1. het doen van aanbiedingen en het verstrekken van informatie over de dienstverlening en
overige activiteiten;
2. de zakelijke relatie te onderhouden;
3. de opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Hiervoor bewaar ik uitsluitend basisgegevens zoals naam, functie, adres, telefoonnummer en emailadres.

Ik kan de van mijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter
verwezenlijking van de doelstelling van onze zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling.
Deze gegevens kan ik doorgeven aan bv. sollicitanten of kandidaten en zakenpartners, die namens
mij diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin ik hiertoe verplicht kan worden,
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis,

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Ja, die Privacy Statement kan worden gewijzigd. Daarom adviseer ik je deze pagina af en toe te
bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke aanpassingen.

Wat moet je doen in geval van vragen of klachten?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Toff Recruitment je
gegevens gebruikt, dan kun je het beste een e-mail sturen naar info@toffrecruitment.nl
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Toff Recruitment jouw gegevens verwerkt, kun je
een e-mail sturen naar info@toffrecruitment.nl
Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. Ga daarvoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Instemming met deze voorwaarden
Door deze site te gebruiken stem je in met de informatievoorziening, privacy beleid en de ethische
gedragscode van Toff Recruitment.

