
 
 
Privacystatement Jobdrive 
 
Jouw persoonsgegevens beschermen. Dat pakken we zorgvuldig aan. Zodra je vrijwillig informatie met ons 
deelt, dan hanteren wij ons privacybeleid. Hieronder lees je precies wat dat voor jou betekent. 
 
Alvast goed om te weten: Jobdrive Uitzendburo Hoorn BV is gevestigd in Hoorn aan de Nieuwstraat 4 met de 
postcode 1621 EA. Ons KVK-nummer is 37103873 en we zijn bereikbaar via 0229 - 82 09 90 en 
info@jobdrive.nl.  
 
Met jouw interesse voorop 
Waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen? We hebben de redenen op een rij gezet. We: 
 
✓ doen je graag aanbiedingen waar jij behoefte aan hebt. Van nieuwsbrieven tot promotieacties. Die krijg je 

van onze collega’s of via een deels geautomatiseerd systeem als je je daarvoor aanmeldt. Bijvoorbeeld met 
een jobalert.  

✓ beoordelen met behulp van jouw persoonsgegevens of je past bij een opdracht. Of wanneer je bemiddeld 
wordt voor vast of tijdelijk werk. Dit doen we door testresultaten, referentiechecks of via social media (als 
dit voor de functie relevant is). 

✓ willen alle administratieve zaken op orde voor je houden. Zo onderhouden we onze werknemers- of 
personeels-/bemiddelingsrelatie.  

✓ komen onze re-integratieverplichtingen na. Ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te helpen.  

✓ willen opdrachten goed vastleggen in overeenkomsten.  
✓ willen onze managementdoelstellingen realiseren. Denk aan interne controles, bedrijfsveiligheid of 

auditcontroles. 
✓ besteden aandacht aan kwaliteit. Bijvoorbeeld door certificeringen te halen.  
✓ vragen subsidies en premiekortingen aan. 
✓ leven de wet- en regelgeving nauwkeurig na.  
 
Aandacht voor jouw persoonsgegevens 
We zijn verantwoordelijk om de gegevensverwerking op een veilige manier te behandelen. Dat doen we 
precies volgens de eisen die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming stelt, kort voor AVG. En dat 
betekent dat we jouw gegevens: 
 
✓ pas verzamelen op het moment dat je ze invult of achterlaat op onze website. Of wanneer je je inschrijft of 

aanmeldt bij onze vestiging.  
✓ verzamelen wanneer je via een publiekelijk middel laat weten dat je geïnteresseerd bent in onze diensten. 

In dat geval vragen we of je je bij ons wilt inschrijven. Dan weet jij ook zeker dat jouw persoonlijke 
gegevens veilig zijn.  

✓ verzamelen én verwerken voor de uitvoering van onze dienstverlening. Denk aan werving en selectie, 
bemiddeling, uitzenden, payroll, detachering, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, 
salarisadministratie en personeelsmanagementzaken.  

 
Goed beveiligd 
De veiligheid van jouw persoonsgegevens is een belangrijke prioriteit. Daar hebben we ook de nodige fysieke, 
administratieve, organisatorische en technische maatregelen voor. Zo krijgen alleen geautoriseerde collega’s 
toegang tot de persoonsgegevens. Worden er gegevens verstrekt aan gegevensbewerkers die opdrachten of 
diensten uitvoeren namens Jobdrive? Dan zijn we met hen ook overeengekomen dat zij jouw 
persoonsgegevens net zo optimaal beveiligen als wij.  
 
Gedreven in volledigheid 
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Welke persoonsgegevens vragen we precies van je?   
 

Bij inschrijving ontvangen we graag jouw: 
✓ NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). 
✓ e-mailadres. 
✓ geboortedatum, leeftijd en geslacht. 
✓ cv met informatie over je opleiding, stages en werkervaring. 
✓ informatie over alle gevolgde trainingen, opleidingen en/of testen. 
✓ beschikbaarheid en verlofdagen.  
✓ referentie, getuigschriften en andere overige informatiestukken. 
 
En zodra je bij ons komt werken of wanneer je in dienst bent geweest, ontvangen we graag jouw: 
✓ BSN-nummer. 
✓ een kopie van jouw paspoort of ID-bewijs.  
✓ werkvergunning, indien nodig.  
 
Voor al het bovenstaande geldt dat wij jouw toestemming vragen om deze gegevens veilig te bewaren volgens 
de AVG-eisen.  
 
100% inzichtelijk 
Je krijgt een eigen account tot je beschikking. Hier vind je al jouw geregistreerde persoonsgegevens terug. Wil 
je gegevens wijzigen? Dat kan in de meeste gevallen. Sommige elementen kan je zelf niet direct aanpassen. 
Neem daarvoor contact op met onze collega, dan maken we dat in orde.  
 
Zo lang bewaren we jouw persoonsgegevens 
Er zijn verschillende toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Heb je bij Jobdrive: 
 
o (nog) niet gewerkt? 

Dan bewaren we jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contactmoment. Je krijgt zowel het 
eerste als het tweede jaar een bericht van ons. Dan weet je zeker dat je nog bij ons ingeschreven staat. 

 
o gewerkt? Of werk je nu bij/voor ons? 

We bewaren jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na het einde van jouw dienstverband. Sommige 
persoonsgegevens hebben we nodig voor bijvoorbeeld claims, audits of andere fiscale verplichtingen. 

 
Schrijf jezelf uit als je niet meer benaderd en/of bemiddeld wilt worden door ons. Jouw persoonsgegevens 
staan daarna nog 3 kalendermaanden in een veilige omgeving bewaard. Daarna worden al jouw 
persoonsgegevens definitief verwijderd.   
 
Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 
Met jouw opdrachtgevers. Dat geldt voor zowel kandidaten, flexwerkers als zzp’ers. Daarnaast krijgen 
onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers die helpen bij het uitvoeren van de opdrachten), 
leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties jouw persoonsgegevens te zien. In alle overige 
situaties gebeurt dit alleen wanneer wij daartoe worden verplicht. Denk aan het verstrekken van deze 
gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichtingen en/of ter uitvoering van een 
overeenstemming genaamd: “Waarom verzamelen wij uw gegevens?”.  
 
Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens met het buitenland worden gedeeld. Daar hebben wij de nodige 
maatregelen voor genomen. Met andere woorden, we verzekeren je dat jouw gegevens adequaat worden 
beschermd. 
 
Lokaal verbindend als zakelijke relatie 
We verzamelen de gegevens van medewerkers van leveranciers, verkopers, referenten, opdrachtgevers en 
andere zakelijke relaties. Denk aan de namen, contactgegevens en de functienamen. Waarom?  
 
✓ Zo verstrekken wij de juiste informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten. 
✓ Op die manier doen we de juiste aanbiedingen. 



✓ Deze gegevens zijn nodig om onze zakelijke relatie te onderhouden. 
✓ Het is belangrijk bij het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst. 
✓ Soms hebben we deze gegevens nodig om onze bemiddelingsdoelstellingen te realiseren. 
 
Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, sollicitanten, zakenpartners en onderaannemers 
(bijvoorbeeld gegevensbewerkers). In alle gevallen waarin we verplicht worden om deze persoonsgegevens 
door te geven, doen we dat ook. Bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel of vonnis. Soms delen we ook de 
persoonsgegevens met het buitenland. Geen zorgen, daar zijn veiligheidsmaatregelen voor getroffen om je te 
verzekeren dat alle persoonsgegevens beschermd worden. 
 
Technische informatie 
Je kan onze website gewoon bezoeken zonder er persoonsgegevens voor te moeten achterlaten. Net zoals vele 
andere websites verzamelen we wel automatisch niet-identificeerbare informatie. Denk aan: 
 
✓ het geanonimiseerde Internet Protocol (IP)-adres van jouw computer. 
✓ het IP-adres van jouw internetprovider. 
✓ de datum en tijdsduur van jouw bezoek.  
✓ informatie via welke website je bij onze website bent gekomen. 
✓ het besturingssysteem dat je gebruikt.  
✓ de onderdelen van de website die je bezoekt. 
✓ de informatie die je hebt bekeken. 
✓ informatie over welk apparaat je gebruikt.  
✓ de geo-locatie waar je je bevindt. 
✓ het materiaal dat je opstuurt of downloadt via onze website.  
 
Waarom we deze input opslaan? Zo kunnen we de website verder verbeteren en ondertussen goed beheren. 
Zowel voor nu als in de toekomst. Deze gegevens mogen ook met derden gedeeld worden.  
 
We maken gebruik van webstatistieken en cookies. Ook deze gegevens hebben we nodig om de website te 
verbeteren. Een cookie is een bestand dat we op jouw computer opslaan. Kom je weer een keer terug op onze 
website? Dan wordt jouw cookie herkend. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.  
 
Vragen, klachten of opmerkingen? 
Laat het ons weten. Ook als je een datalek signaleert. Dat kan: 
 
✓ schriftelijk. Adresseer de post naar Jobdrive Uitzendburo Hoorn BV. Ons adres is:  

Nieuwstraat 4, 1621 EA Hoorn. 
✓ telefonisch via 0229 - 82 09 90. 
✓ per mail via info@jobdrive.nl.  
 
Extra goed om te weten: deze versie is opgesteld in oktober 2021. Op z’n tijd kunnen er veranderingen, 
aanvullingen of wijzigingen plaatsvinden in dit document. 
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