Privacyreglement HypoVisie Noord
1. Algemeen.

HypoVisie Noord is een dynamisch en innovatief bedrijf waar talentontwikkeling, gezondheid en
geluk bij de zoektocht naar werk centraal staan. De naamgeving HypoVisie Noord is afgeleid van
de hypofyse, de hypofyse bevindt zich onder onze hersenen en scheidt hormonen af die van
belang zijn voor onze gezondheid en lichaamsprocessen. De metafoor is dat HypoVisie Noord
een essentiële rol vervult en een spilfunctie heeft, daar waar het gaat om mens en organisatie
dichter bij elkaar te brengen, werknemers optimaal te laten functioneren, of een nieuwe
werkomgeving te vinden, of werkzoekenden te begeleiden naar een passende baan. Kortom,
HypoVisie Noord is de ‘hypofyse’ voor werkzoekenden, mensen, ondernemingen en bedrijven.
HypoVisie Noord ondersteunt en helpt met het veranderen naar wie u, als individu of
organisatie, wilt zijn. Organisaties als ook individuen kunnen meer bereiken dan men
aanvankelijk denkt. Wij helpen organisaties en individuen zich meer proactief op te stellen en de
beïnvloeding van hun eigen wereld en doelstellingen te vergroten. Kortom, HypoVisie Noord is
de hypofyse voor ondernemingen en bedrijven. Het coördineren en begeleiden van projecten en
trajecten behoren ook tot onze dienstverlening.
Ten behoeve van al haar activiteiten registreert HypoVisie Noord gegevens van haar kandidaten
en opdrachtgevers.
Het doel van dit Privacyreglement is de cliënten opdrachtgever op de hoogte stellen van de aard
van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurd en
welke rechten met betrekking tot deze gegevens bestaan.
2. Welke gegevens?
HypoVisie Noord verwerkt de gegevens die door de cliënten/of opdrachtgever worden
aangeleverd. Dit zijn wat betreft de cliënt gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geslacht,
geboorteplaats, sofinummer ( BSN-nummer), telefoonnummer, e-mail adres, burgerlijke staat,
nationaliteit, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring, (gewenst)
salarisniveau, etc. Van de opdrachtgever worden gegevens, zoals naam, naam bedrijf, adres,
functie etc. verwerkt.
Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar boren zijn gekomen en die van
belang (kunnen) zijn in het kader van de opdracht.

De persoonsgebonden gegevens worden gedurende het traject aangevuld met verdere
relevante gegevens.
3. Reden.

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het vervullen van vragen van opdrachtgevers c.q.
kandidaten, de administratieve verwerking alsmede de rapportage en verantwoording daarvan aan
de opdrachtgever.

4. HypoVisie Noord verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
a. De uitvoering van gesloten overeenkomsten met cliënten c.q. opdrachtgevers.
b. Administratieve afhandeling.
c. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. AVG, fiscale en sociaal-verzekering rechtelijke
wetgeving).

5. Wat gebeurt er met verwerkte gegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening
van activiteiten en de inzet van producten. Dit betekent, dat in eerste aanleg alleen de aan de
cliënt/opdrachtgever toegewezen adviseur toegang heeft tot inzage en bewerking van de
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een derde t.b.v. de uitoefening
van de gesloten overeenkomst en na uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betreffende cliënt.
Persoonsgegevens zijn voor ander adviseurs van HypoVisie Noord toegankelijk voor zover dit nodig is
om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een
normale bedrijfsvoering.
De verstrekte gegevens over kandidaten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van het geen in deze wet is
bepaald.

Geheimhoudingsplicht. De adviseurs en het administratieve personeel, dat toegang heeft tot de
persoonsgegevens van de cliënt/opdrachtgever, hebben ten aanzien van deze gegevens een
geheimhoudingsverplichting teneinde onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit
betekent onder meer dat persoonsgebonden gegevens (in kopie dan wel anderszins) niet aan derden
worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënt dan wel opdrachtgever toestemming is
gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Indien de persoonsgegevens aan
derden worden verstrekt, wordt ook aan hen een geheimhoudingsplicht opgelegd. HypoVisie Noord
is verantwoordelijk voor deze geheimhoudingsplicht.

6. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Tot 2 jaar na het tijdstip van afsluiting van de overeenkomst worden persoonsgegevens door
HypoVisie Noord bewaard. Dit is anders indien de cliënt c.q. opdrachtgever verzoekt de gegevens
eerder te verwijderen, tenzij de wet zich tegen verwijdering verzet. Gegevens die ter voldoening van
een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het
verstrijken van deze langere termijn (zo moeten financiële administratiegegevens bijvoorbeeld 10
jaar bewaard blijven).

7. Wat zijn de rechten van de cliënt/opdrachtgever met betrekking tot de gegevens.

Wanneer de cliënt c.q. opdrachtgever vragen heeft over de gegevens die HypoVisie Noord verwerkt,
kan hij zich wenden tot zijn adviseur. De adviseur is belast met de controle op naleving van hetgeen
in dit reglement is bepaald en registreert uit dien hoofde alle vragen van kandidaten/opdrachtgevers
die zich voordoen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Tevens probeert de adviseur te
bemiddelen indien discussie is ontstaan over de uitleg en toepassing van hetgeen in de reglement is
bepaald. Ook verzoeken van kandidaten c.q. werkgevers om gegevens te verbeteren, aan te vullen,
te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens niet juist of niet ter zake dienend zijn,
moeten worden gericht aan de adviseur. Aan een dusdanig verzoek wordt in beginsel altijd voldaan.
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