'Privacy statement'
Wij vragen om uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens in het formulier zullen wij gebruiken met de volgende
redenen:
GEGEVENS
Wij verzamelen de volgende gegevens/informatie:
voor- en achternaam
contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
Arbeidsverleden en wensen
o Profielgegevens (vaardigheden en competenties)
o Curriculum Vitae (alle gegevens die u hierin heeft opgenomen)
IDENTITEIT
de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens is 7BEAUFORT, bereikbaar via
info@7beaufort.nl, (0)20 3456875 en/of Dorpsstraat 26, 1182 JD te AMSTELVEEN
de aangestelde functionaris voor gegevensbescherming is Melanie Kijlstra, bereikbaar via
m.kijlstra@7beaufort.nl, (0)20 3456875 en/of Dorpsstraat 26, 1182 JD te AMSTELVEEN
DOEL
Uw gegevens worden verzameld ten behoeve van ons arbeidsbemiddelingstraject
om eventueel contact met u op te nemen omtrent uw profiel en wensen;
om te helpen via ons in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders en/of opdrachtgevers
voor het uitvoeren van activiteiten als werving, selectie, en aanbieden/voorstellen/bemiddelen/plaatsen richting
onze (potentiële) vacaturehouders en opdrachtgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere
vacatures.
navraag doen ten behoeve van evaluatie of omtrent uw loopbaanstatus
GRONDSLAG
U geeft 7BEAUFORT ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden, zoals beschreven.
BEWAARTERMIJN
7BEAUFORT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. 7BEAUFORT zal uw gegevens maximaal 10 jaar bewaren. Gedurende deze tijd kan het nog
nodig zijn dat wij contact met u opnemen ter evaluatie of omtrent uw loopbaanstatus.
DELEN
7BEAUFORT verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit zinvol is voor de uitvoering van ons
arbeidsbemiddelingstraject of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal echter altijd in overleg met u gebeuren.
Indien een opdrachtgever buiten de EU opereert kan het delen buiten EU-landen plaatsvinden.
RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering, alsmede toestemming deze te delen met derden sturen naar info@7beaufort.nl. 7BEAUFORT zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
7BEAUFORT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ons CRM systeem, alsmede
onze website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te waarborgen dat verzending van uw persoonsgegevens via een
beveiligde verbinding plaatsvindt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 7BEAUFORT verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact met 7BEAUFORT op via info@7beaufort.nl.
www.7beaufort.nl is een website van 7BEAUFORT.
7BEAUFORT is als volgt te bereiken:
Post/vestigingsadres: Dorpsstraat 26, 1182 JD AMSTELVEEN
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: KvK Amsterdam 34285457
Telefoon: (0)20 3456875
E-mailadres: info@7beaufort.nl

