Privacy Statement
Inleiding
Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vallen onder dit Privacy Statement. Blue Puzzle B.V. spant zich
maximaal in om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden
zoals omschreven in dit Privacy Statement. Blue Puzzle B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar
website.
In dit Privacy Statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit Privacy
Statement aandachtig door te nemen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.
Verwerking van persoonsgegevens
Blue Puzzle B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk
verwerken, afhankelijk van het doel:
-

(Zakelijke) NAW-gegevens
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie
Werkervaring, opleiding en skills
Tarief
Beschikbaarheid
Overige persoonsgegevens die door of namens u worden verstrekt

Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door Blue Puzzle B.V. enkel verwerkt voor de volgende (bedrijfskritieke) doeleinden:
-

bemiddeling;
(pre-employment/online) screening;
de uitvoering van de overeenkomst met u;
het informeren van u over onze dienstverlening;
kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en
certificeringen;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan Blue Puzzle B.V. moet voldoen;
het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is
voldaan:
-

het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de precontractuele fase;
het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Blue Puzzle B.V. rust;
u heeft toestemming gegeven;
het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Blue Puzzle B.V. of een
derde.

Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Blue Puzzle B.V. geeft u Blue
Puzzle B.V. toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale
bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het u incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn
voor het gebruik van de website, over haar diensten, daar direct aan gerelateerde zaken en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de diensten.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden als hiervoor genoemd in dit
Privacy Statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Derden
Blue Puzzle B.V. deelt geen persoonlijke gegevens van u die aan Blue Puzzle B.V. zijn verstrekt, behalve (1) met
uw toestemming (2) ter verwezenlijking van de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan
daartoe bevoegde instanties. Denk hierbij aan het doorgeven van de gegevens van een kandidaat aan onze
opdrachtgever. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Blue Puzzle B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Inzage, correcties en recht van verzet
Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of
aan te passen. Indien u inzage verzoekt ontvangt u van Blue Puzzle B.V. binnen 30 dagen een overzicht met de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Blue Puzzle B.V. verwerkte persoonsgegevens
onjuistheden bevatten, kunt u Blue Puzzle B.V. verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet
kunt u richten aan: info@blue-puzzle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw
pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het kan zijn dat wij
in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.
Beveiliging
Blue Puzzle B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@blue-puzzle.nl. Blue Puzzle B.V. heeft de volgende
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-

beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.
Aanpassen Privacy Statement
Blue Puzzle B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in
haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden
gepubliceerd op deze website. Voor vragen of opmerkingen over het Privacy Statement neem contact op met
info@blue-puzzle.nl.

