SWA HR-Diensten B.V.
PRIVACY VERKLARING

1. Het bureau stelt het SWA HR-Diensten B.V. privacy reglement of een eigen privacy reglement
beschikbaar.
2. Uw persoonsgegevens worden in het cliënten/kandidatenregistratiesysteem van het bureau
opgenomen.
3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren; in
het bijzonder om u te begeleiden in uw loopbaan en/of om herplaatsing in een nieuwe
passende functie te bevorderen en/of te informeren over de diensten, producten en
ontwikkelingen van het bureau.
4. Deze gegevens worden ter realisatie van de doeleinden onder 2. door de adviseur/ consultant
dan wel door derden, op basis van een met hen gesloten opdrachtovereenkomst, aangevuld
en verder verwerkt.
5. Indien noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen het bureau en de werkgever,
kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in voortgangsrapportages ten behoeve van
uw werkgever.
6. De aan het bureau ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden op behoorlijke,
zorgvuldige en vertrouwelijke wijze behandeld, op een wijze die verenigbaar is met de
doeleinden onder 2. verwerkt en niet aan overige derden dan de onder 3. en 4. genoemde
verstrekt.
7. U kunt de uzelf betreffende gegevens altijd inzien en controleren. Mochten uw gegevens niet
juist of volledig blijken te zijn, dan zal het bureau de gegevens op uw verzoek verbeteren dan
wel aanvullen.
8. Indien u schriftelijk aangeeft geen prijs meer te stellen op de dienstverlening van het bureau,
dan worden derden als onder 3. en uw werkgever als onder 4. hiervan op de hoogte gebracht.
Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens vervolgens uit alle
cliënten/kandidatenregistratiesystemen van het bureau verwijderd en vernietigd.
Hierbij verzoekt het bureau om toestemming om de bovenbeschreven persoonsgegevens
overeenkomstig de voorwaarden voor gegevensverwerking door het bureau in de
cliënten/kandidatenregistratiesystemen op te nemen en te verwerken.
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