Privacy Statement

Algemeen
Privacy is een zeer belangrijk onderwerp voor 4YourTalent. Dit fundamentele recht is in
Nederland ook vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel van privacy, de
verwerking van persoonsgegevens is nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp).
In deze wet staat niet alleen welke rechten een persoon heeft van wie gegevens worden
gebruikt, maar ook hoe organisaties die persoonsgegevens moeten gebruiken daarmee om
moeten gaan. 4 Your Talent B.V. (verder 4YourTalent te noemen) is zo`n organisatie.
Naast hetgeen vastgelegd is in het Nederlandse recht zijn wij van mening dat wij alles moeten
doen om uw vertrouwen in ons niet te schaden. Uw persoonlijke gegevens welke u
rechtstreeks of via uw werkgever bij ons onderbrengt zullen wij behandelen met de hoogste
ethische en juridische normen.
In dit privacy statement wordt beschreven hoe 4YourTalent persoonlijke informatie verzamelt
en verwerkt, uiteraard rekening houdend met uw toestemming indien deze wettelijk is vereist.
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens werkt 4YourTalent als een zogeheten
gegevensbewerker. Dit houdt in dat wij alleen in opdracht van uw werkgever, en na
instemming van u als werknemer, gegevens bewerken. 4YourTalent is geen eigenaar van de
gegevens en zal nooit zonder toestemming van u of uw werkgever een bewerking uitvoeren.
Wat bedoelen wij met 'persoonlijke gegevens'?
Omdat de bescherming van uw persoonlijke gegevens één van de belangrijkste kernwaarden
van ons bedrijf is, hanteren wij een brede uitleg van het begrip ‘persoonlijke gegevens’. Onder
‘persoonlijke gegevens’ verstaan wij;
•

•
•

gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Dit omvat onder andere
namen, adressen, geboortedata en soortgelijke voor communicatie benodigde
gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres);
een personeelsadministratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij
het vorige punt bedoelde gegevens;
overige gegevens die overeenkomstig de doeleinden van de verwerking binnen de
Applicatie benodigd zijn.
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Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens
Gebruik van onze diensten
U ontvangt rechtstreeks van 4YourTalent ofwel via uw werkgever een inlogcode. U kunt
hiermee inloggen in de 4YourTalent Monitor. Het is de bedoeling dat u meteen een nieuw
wachtwoord aanmaakt en deze vanaf dat moment gebruikt als uw persoonlijke inlogcode. Wij
kunnen u vragen om ons persoonsgegevens te geven, wanneer u zich aanmeldt voor een van
onze diensten. Deze gegevens gebruiken wij om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens
slaan wij op op de beveiligde servers van 4YourTalent of die van een andere partij die deze
dienst verstrekt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
Daarnaast verwerken wij de zogenaamde 'verkeersgegevens' van de bezoekers van onze
website. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag
op de website gekeken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de
inhoud van onze website te verbeteren.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens slaan wij op op de beveiligde servers van 4YourTalent of die van
een andere partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Werknemers van 4YourTalent
Medewerkers van 4YourTalent die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie is beperkt
tot een selecte groep werknemers die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze werknemers
wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig
hebben om hun taken naar behoren uit te voeren ("need to know").
Partners
Een deel van de verwerking die in het kader van de monitoring plaatsvindt wordt door
partners van uw werkgever of 4YourTalent uitgevoerd en het is dus nodig dat wij
persoonsgegevens aan die partners bekendmaken. Deze partners zijn contractueel verplicht
zorgvuldig met alle gegevens om te gaan en mogen deze uitsluitend gebruiken in opdracht van
uw werkgever of 4YourTalent. Nimmer zullen uw gegevens aan derden worden verkocht.
Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw
browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik
van de website voor u gemakkelijker te maken. In onze disclaimer en cookieverklaring kunt u
meer over cookies lezen en ook hoe u deze uit kunt zetten.
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Beveiliging
Wij werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen
ondernomen. Wij hebben een gerenommeerde leverancier aangesteld die verantwoordelijk is
voor de veiligheid van ons netwerk, de ondersteunende infrastructuur en onze
informatiesystemen. Wij hebben oplossingen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te
beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen
die variëren, afhankelijk van de aan u aangeboden of geleverde diensten of producten. Deze
oplossingen kunnen onder andere bestaan uit beveiliging met behulp van een wachtwoord,
encryptie, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor
onze werknemers.
Koper van ons bedrijf
Indien een ander bedrijf 4YourTalent overneemt of activa overneemt van 4YourTalent waarin
of waaronder uw persoonsgegevens begrepen zijn of vallen, krijgt dat bedrijf de door
4YourTalent verzamelde persoonlijke informatie in bezit en gaan de rechten en verplichtingen
van dit privacy beleid ten aanzien van uw persoonsgegevens op dat bedrijf over.
Welke rechten hebt u?
U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te
laten verwijderen of aanpassen. Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben
onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat u ons dat dan weten. Wij zullen deze
informatie vervolgens zo nodig aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. Wij kunnen
u hiervoor een kleine vergoeding in rekening brengen voor de administratiekosten die
gepaard gaan met het aan u verstrekken van dergelijke informatie.
U hebt ook het recht ons te verzoeken het verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere
derden (zie boven) te staken.
Let op: als u zich afmeldt of ons verzoekt uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan
het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet meer aan u kunnen leveren.
Veranderingen
Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze site. Eventuele
veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid.
Aanpassen/uitschrijven communicatie, vragen en feedback
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact
met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via
info@4YourTalent.com
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