Privacyverklaring MJH-FLEX
Algemeen
MJH-FLEX B.V. (hierna: MJH-FLEX) is een uitzendbureau voor vakbekwaam personeel. Bij bijvoorbeeld het bezoek
van deze website, als u een contactformulier invult, zich aanmeldt voor de persoonlijke omgeving of als u zich
inlogt in ons portaal verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom.
Over MJH-FLEX
MJH-FLEX is gevestigd te (5349 BD) Oss aan de Tubantenweg 14. Vragen op het gebied van privacy kunt u
stellen via info@mjh-flex.nl , maar u kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen via
telefoonnummer: 0412 – 64 51 37.
Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van:
-

Bezoekers / gebruikers van de website;
Inschrijvers / kandidaten, sollicitanten;
Zakelijke relaties (of personen die daar werkzaam zijn);

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere als:
-

U
U
U
U
U
U

zich inschrijft of bij ons solliciteert;
een baan toevoegt of verzoekt een kandidaat te zoeken;
onze website bezoekt;
het contactformulier op onze website invult;
zich (als kandidaat / werkgever) registreert in onze persoonlijke omgeving;
een e-mail stuurt of anderszins contact met ons opneemt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
MJH-FLEX gebruikt uw gegevens om haar diensten te verrichten (zoals het uitzenden, bemiddelen of het
simpelweg beantwoorden van een vraag die u heeft gesteld via het contactformulier), te voldoen aan wettelijke
verplichtingen, op grond van een gerechtvaardigd belang en/of op grond van uw toestemming. Als de verwerking
van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te
trekken.
Inschrijving / sollicitatie
Als u zich inschrijft of solliciteert op een functie verzamelen wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
· NAW gegevens;
· Geslacht;
· Geboortedatum en geboorteplaats;
· CV, inclusief werkervaring en opleiding;
· Diploma’s en certificaten;
· Kopie paspoort/ID;
· Burger service nummer;
· Nationaliteit en taal;
· Pasfoto;
· Beschikbaarheidsgegevens;

Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor onze intercedenten.
MJH-FLEX bewaart uw gegevens als u zich inschrijft of solliciteert. Indien u geen toestemming heeft gegeven om
de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert MJH-FLEX de gegevens vier weken na de sollicitatie.
Als u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart MJH-FLEX uw gegevens tot een jaar na de
sollicitatie. Het kopie van je paspoort / ID verwijderen wij in ieder geval binnen 4 weken als wij geen leuke baan
voor u hebben kunnen vinden.
Wij kunnen uw gegevens delen met de bedrijven die u mogelijk willen inlenen of een arbeidsovereenkomst met u
willen aangaan.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
A.

Nieuwsbrief

Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief bij MJH-FLEX bewaart MJH-FLEX uw gegevens tot het
moment waarop u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
B.

Contact

Ook kan MJH-FLEX gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet
dient MJH-FLEX bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient MJHFLEX de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de administratie 7 jaar te bewaren voor de
Belastingdienst.
C.

Websitebezoek/het verbeteren van de website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd
worden bewaard.
MJH-FLEX zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de
persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief
persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert MJH-FLEX een
bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de
overeenkomst, bewaart MJH-FLEX de gegevens langer (bijvoorbeeld in verband met garantietermijnen).
Bezoek website
Zie e-mail
Persoonlijke omgeving / Portaal
Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Deze
persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden
(tijdelijk) opgeslagen op onze server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor
andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Contactformulier
Via de website van MJH-FLEX bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen via ons
contactformulier. MJH-FLEX vraagt in dat geval de volgende gegevens:
-

Naam
E-mailadres
Vraag en/of opmerking

E-mail
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze
persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt
aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Ontvangers van persoonsgegevens / Derden
MJH-FLEX kan uw gegevens binnen de onderneming en aan en met MJH-FLEX gelieerde ondernemingen
uitwisselen en combineren.
Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt MJH-FLEX gebruik van derde partijen die soms de beschikking
krijgen over uw gegevens. MJH-FLEX maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en
beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde
verwerkersovereenkomst.
MJH-FLEX zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van
de wet of een rechterlijke uitspraak.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en doen daarom ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed
mogelijk te beschermen. We houden bij het treffen van de organisatorische en technische maatregelen rekening
met de laatste stand van techniek en evalueren en actualiseren deze maatregelen van tijd tot tijd.
Rechten voor u als betrokkene
U mag om inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Ook kunt u ons verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig
of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar
maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.
U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar
info@mjh-flex.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van
welk recht u gebruik wenst te maken. MJH-FLEX probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.
Klacht
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MJH-FLEX dan
willen wij u vragen eerst contact met ons op te nemen. Dat kan via info@mjh-flex.nl , maar u kunt uiteraard ook
telefonisch contact met ons opnemen via 0412 – 64 51 37.
U heeft daarnaast uiteraard altijd het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website
www.mjh-flex.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons
privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u
daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

