
Privacy 
 

Privacy- en cookiebeleid TOPTEAMWORK B.V. 

Dit is het privacy- en cookiebeleid van TOPTEAMWORKB.V., gevestigd aan de 

Hooipolderweg 7, 2635 CZ , Den Hoorn. Dit privacy- en cookiebeleid verschaft 

informatie over de gegevens die we verwerken zowel online als offline betreffende de 

gebruikers van de website, werkzoekende, werknemers en opdrachtgevers. 

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze 

informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid. 

Waarom persoonsgegevens worden verzameld 

Zodra je jouw gegevens invult op onze website, of je jezelf inschrijft op ons kantoor 

of op andere wijze reageert op een vacature, zullen wij gebruik maken van je 

persoonsgegevens. 

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze zelf hebt geplaatst op 

publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk 

gerelateerde dienstverlening. Wij zullen je benaderen of je geïnteresseerd bent om je 

bij ons in te schrijven, als werkzoekende met inachtneming van dit privacy beleid en 

conform onze voorwaarden. 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor het bemiddelen, uitzenden, 

detachering, payrolling, werving en selectie, salarisadministratie, en inzetbaarheid. 

Het opslaan van je gegevens in onze database. 

Als jij je bij ons kantoor inschrijft als werkzoekende, vragen we je om de volgende 

gegevens: je NAW- gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, 

geboortedatum, geslacht, gegevens over rijbewijs bezit, cv, opleidingsniveau, 

werkervaring, gewenst salaris, functie. Wij zullen deze persoonsgegevens bewaren 

zolang je bent ingeschreven als werkzoekende. Op het moment je ons aangeeft je uit 

te schrijven of dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten zal 

TOPTEAMWORK B.V. binnen twee maanden je persoonsgegevens verwijderen, 



behalve als TOPTEAMWORK B.V. deze op de grond van wet- of regelgeving moet 

bewaren. 

Waar gebruiken wij je gegevens o.a. voor. 

TOPTEAMWORK B.V. gebruikt je gegevens uit haar database om te bemiddelen 

tussen werkzoekende en opdrachtgevers. Ook worden deze gegevens gebruikt door 

TOPTEAMWORK om te beoordelen of werkzoekende geschikt zijn voor vacature en 

voor bemiddeling naar vast of tijdelijk werkaanbod dan wel opdracht. 

TOPTEAMWORK kan je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen over een 

vacature of werkaanbod. 

Welke gegevens verwerken wij op het moment dat je voor TOPTEAMWORK B.V. 

gaat werken. 

Op het moment dat je voor TOPTEAMWORK B.V. daadwerkelijk aan de slag gaat 

zullen wij nog om de volgende aanvullende persoonsgegevens vragen: 

* nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkgevergunning 

* overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-,salaris en 

verzuimregistratie. 

Deze gegevens worden bewaart op grond van wet- of regelgeving. 

TOPTEAMWORK B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig 

is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is 

gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met bijzondere 

persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst, of 

levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap 

vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over 

onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

Met wie kan TOPTEAMWORK B.V. je persoonsgegevens delen? 

TOPTEAMWORK B.V. kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar 

opdrachtgevers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Ook 

kan TOPTEAMWORK B.V. je persoonsgegevens moeten doorgeven aan 

overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden 

verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 



Jouw rechten 

Inzage en / of wijzigen gegevens 

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: 

Indien je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerkingen /of gegevens 

wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kan je contact op 

nemen met TOPTEAMWORK B.V. 085-07.78.346 of via de mail info@topteamwork.nl 

Voor overige relaties: 

Je hebt recht op inzage en wijzigingen van jouw geregistreerde persoonsgegevens, je 

kan te allen tijden contact op nemen met uw contactpersoon bij TOPTEAMWORK B.V. 

Beveiliging 

TOPTEAMWORK B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te 

beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit door technische maatregelen. 

TOPTEAMWORK B.V. schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals 

de hosting van de website, de aanbieder van het salarissoftware programma. Voor 

zover deze derden bij uitvoering van de betreffende diensten toegang hebben tot 

persoonsgegevens, heeft TOPTEAMWORK B.V. de vereiste contractuele en 

organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens 

uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

Wijzigingen 

TOPTEAMWORK B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, 

aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy beleid. Het meest actuele 

Privacy beleid is te allen tijde in te zien op de website van TOPTEAMWORK B.V. 

 


