Privacy Verklaring
Data Wizards B.V. is een zakelijke dienstverlener die zich enerzijds bezighoudt met
werving en selectie van personeel en anderzijds met het ontwikkelen van datagerelateerde toepassingen voor de publieke en private sector.
Data Wizards neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en leeft de
toepasselijke wet- en regelgeving natuurlijk na. In deze privacy verklaring leggen we
uit wanneer we persoonsgegevens opslaan, welke gegevens we opslaan en waarom
wij dit doen.
Deze verklaring is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers,
opdrachtgevers, leveranciers en gebruikers van de website van Data Wizards.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens en
curriculum vitae (‘CV’). Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens
over ras of etnische afkomst, religie of gezondheid.
Welke persoonsgegevens verwerkt Data Wizards en waarom?
Data Wizards verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld bij
het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)
overeenkomsten. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.
Een uitzondering hierop is geslacht. Dit doen we om de juiste aanspreekvorm
(meneer/mevrouw) te gebruiken. Uiteraard wordt dit niet voor andere doeleinden
gebruikt.
Aan het einde dit privacy statement is een overzicht opgenomen van de doelen van
de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.
Met wie delen wij persoonsgegevens?

Medewerkers

Wij delen persoonsgegevens alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om
toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan
geheimhouding.

Opdrachtgevers

Data Wizards deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met
opdrachtgevers bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële)
opdrachtgevers. Wij gebruiken hierbij een CV dat door Data Wizards is opgesteld.
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Verwerkers

Indien wij leveranciers gebruiken die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van
Data Wizards sluiten wij met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten af. Hierbij
beoordelen we vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de
privacyregelgeving. Op periodieke basis, of als andere informatie hiertoe aanleiding
geeft, zien we actief op naleving toe.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken
van het doel of de doelen. Het kan voorkomen dat persoonsgegevens voor een
langere periode bewaard worden, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na
afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken
van betrokkenen, verwijdert Data Wizards de persoonsgegevens uit haar systemen.
De standaard bewaartermijn van persoonsgegevens van kandidaten die hebben
aangegeven geïnteresseerd te zijn in Data Wizards is twee jaar na de datum van
opname in de systemen van Data Wizards.
Welke rechten hebben betrokkenen?
Wij respecteren de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van
uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming
persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Sommige rechten kunnen altijd
worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Een verzoek om
verwijdering van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld niet worden ingewilligd als er
een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een
bepaalde periode te bewaren.
Contact opnemen met Data Wizards?
Data Wizards heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor vragen naar
aanleiding van deze privacy verklaring kun je contact opnemen via
info@datawizards.nl of 06 4087 5426.
Wijziging Privacy Verklaring
Wij kunnen ons privacy beleid op elk moment bijwerken of wijzigen. In dit beleid
wordt de datum waarop het voor het laatst werd bijgewerkt of gewijzigd genoemd.
Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na onze publicatie van het
bijgewerkte privacy beleid op deze website.
Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 12 januari 2019.

Privacy Verklaring Data Wizards – Pagina 2

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens
Gebruik website van Data Wizards

Doel van de verwerking:

Online te reageren op vacatures;
Om de dienstverlening van Data Wizards te verbeteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Online reactie: voornaam, achternaam, e-mailadres;
Verbetering dienstverlening: verstrekte persoonsgegevens op sociale media
van Data Wizards, zoals reacties bij posts en
advertenties en private messages via sociale
media.
Recruitment

Doel van de verwerking:

Zoeken en benaderen van potentiële kandidaten op initiatief van Data Wizards;
Beoordelen van geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een
positie;

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media profiel en
berichten die naar Data Wizards worden verzonden.
Beoordelen kandidaten:
Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht,
nationaliteit;
Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten,
cijfers, expertise, taalvaardigheid, lidmaatschap van professionele
verenigingen;
Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring;
Sociale mediagegevens: link naar sociale media profielen van betrokkenen;
Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren,
vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs;

Sociale media en job boards

Doel van de verwerking:

Om interesse voor Data Wizards te genereren, online reacties mogelijk te
maken en te reageren op deze reacties.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Online reactie: contactgegevens, vacatures en reacties van betrokkenen;
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Communicatie potentiële opdrachtgevers

Doel van de verwerking:

Acquisitie nieuwe opdrachtgevers;
Aanbieden dienstverlening nieuwe opdrachtgevers;

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Acquisitie: contactgegevens van vertegenwoordigers van nieuwe
opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de opdrachtgever
werkzaam is, openstaande vacatures en gezochte profielen;
Aanbieden diensten: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële
opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de
opdrachtgever werkzaam is;
Aangaan en onderhouden van zakelijke relaties

Doel van de verwerking:

Sluiten en uitvoeren overeenkomsten met leveranciers en klanten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten: contactgegevens van
vertegenwoordigers van zakelijke
relaties: naam, e-mailadres en
telefoonnummer;
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