ZumpolleVanderStoel neemt de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zeer
serieus en handelt in overeenstemming met de vereisten uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Wanneer persoonsgegevens worden
verstrekt aan ZumpolleVanderStoel wordt dit privacy statement, geldend vanaf
25 mei 2018, gehanteerd.
1. ZumpolleVanderStoel
Zumpolle Van der Stoel B.V. is gevestigd aan de Jan van Goyenkade 12‐II,
1075 HP te Amsterdam in Nederland. ZumpolleVanderStoel is telefonisch te
bereiken via +31 (0)20 570 35 55 en per e‐mail via:
info@zumpollevanderstoel.nl.
2. Type persoonsgegevens
ZumpolleVanderStoel verwerkt enkel persoonsgegevens voor zover deze
noodzakelijk zijn voor de hieronder uitgewerkte verwerkingsdoeleinden.
Indien noodzakelijk verwerken wij de volgende persoonsgegevens, voor
zover beschikbaar:
i. NAW‐gegevens
ii. titel
iii. telefoonnummer(s)
iv. e‐mailadres(sen)
v. geslacht
vi. foto, eventueel afkomstig uit openbare bron
vii. geboortedatum/leeftijd
viii. eventuele rechtsgebieden
ix. opleiding(en)
x. vorige functies en werkplekken
xi. functie(s)
xii. werkervaring
xiii. curriculum vitae en/of LinkedIn profiel en/of kantoorprofiel op
website
xiv. correspondentie
xv. gespreksverslagen
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3. Verwerkingsdoeleinden
ZumpolleVanderStoel verwerkt persoonsgegevens enkel voor de hieronder
omschreven doeleinden.
 het zoeken van een passende nieuwe functie;
 het polsen voor een eventuele nieuwe functie;
 het bespreken van en begeleiden bij carrièremogelijkheden;
 het uitvoeren van de opdracht(en) voor opdrachtgevers;
 het plegen van acquisitie; en/of
 het onderhouden van contact.
4. Wat doet ZumpolleVanderStoel met persoonsgegevens?
ZumpolleVanderStoel slaat de verstrekte persoonsgegevens en eventuele
persoonsgegevens uit openbare bronnen (zakelijke social media platforms
zoals LinkedIn of openbare zakelijke websites) op in een database.
5. Rechtsgrond
ZumpolleVanderStoel verwerkt persoonsgegevens op basis van
toestemming, op basis van een overeenkomst danwel op basis van het
gerechtvaardigd belang van ZumpolleVanderStoel.
Persoonsgegevens worden enkel aan derden verstrekt indien hiervoor
nadere expliciete toestemming door de kandidaat is gegeven.
6. Bewaartermijn
Persoonsgegevens van kandidaten worden in beginsel een jaar bewaard. Na
dit jaar ontvangt de kandidaat een bericht waarin hij/zij eraan herinnerd
wordt dat persoonsgegevens bewaard worden, waarmee opnieuw om
toestemming wordt gevraagd voor verwerking en waarmee kandidaten
nogmaals op de hoogte worden gesteld van hun rechten.
Persoonsgegevens van (mogelijke) contactpersonen worden verwerkt tot
het moment dat de contactpersoon ZumpolleVanderStoel informeert daar
geen prijs (meer) op te stellen.
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7. Veiligheid
ZumpolleVanderStoel heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies
of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
8. Intrekken toestemming, inzage, rectificatie, wissing, beperking en
portabiliteit
Een ieder kan zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een ieder kan
ZumpolleVanderStoel ten allen tijde verzoeken om:
 inzage in zijn/haar persoonsgegevens;
 rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens;
 wissing van zijn/haar persoonsgegevens;
 beperking van de verwerking;
 portabiliteit van zijn/haar persoonsgegevens.
Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan het e‐mailadres of postadres
genoemd in artikel 1 van dit privacy statement.
Alvorens aan een verzoek te voldoen zal ZumpolleVanderStoel vragen om
identificatie.
ZumpolleVanderStoel streeft ernaar om zo snel mogelijk doch uiterlijk
binnen een maand gehoor te geven aan verzoeken.
9. Cookies
ZumpolleVanderStoel plaatst Functionele cookies om haar website naar
behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee zij het
gebruik van haar website kan meten. Deze cookies gebruiken geen
persoonsgegevens. Dit geldt niet voor derde partijen die aan de website van
ZumpolleVanderStoel zijn verbonden zoals Facebook en Twitter.
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10.Vragen, opmerkingen of klachten
ZumpolleVanderStoel kan via e‐mail of per brief aan de adressen genoemd
in artikel 1 van dit privacy statement op de hoogte worden gesteld van
vragen, opmerkingen of klachten.
Een ieder heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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