
Privacy Statement Vlotte Tantes

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
ingevoerd en vervalt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Wij blijven vanzelfsprekend zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoons-
gegevens en willen je hierover graag duidelijk informeren.

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze infor-
matie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Vlotte Tantes
Vlotte Tantes BV is gevestigd in Wormer, Bruynvisweg 16, 1531 AZ en is samen 
met de Vlotte Tantes Coöperatie (hierna Vlotte Tantes) verantwoordelijk voor de 
verwerking van jouw gegevens.

Cookies en technische informatie

vlottetantes.nl kun je gewoon bezoeken zonder dat we persoonsgevens opslaan. Wij 
maken alleen gebruik van technische en functionele cookies. 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan 
met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die 
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt 
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens opti-
maliseren wij hiermee de werking van de website. Hiervoor wordt onder meer ge-
bruik gemaakt van de software van Google Analytics.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of 
achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft, reageert op een vacature of op ande-
re wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via een jobboard) of wordt aangemeld om gebruik 
te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienst-
verlening op het gebied van arbeidsbemiddeling; werving & selectie, uitzenden, de-
tachering, payroll en salarisadministratie.

• Jouw gegevens worden verwerkt om de geschiktheid vast te kunnen stellen bij de 
bemiddeling naar tijdelijk of vast werk. Dit doen onze consultants en hebben we 
deels geautomatiseerd door bijvoorbeeld het versturen van een vacature-mail 
(mits je je hiervoor hebt aangemeld)

http://vlottetantes.nl


• Je te benaderen middels nieuwsbrieven en promotieacties die voor jou interes-
sant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)

• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te 
onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren

• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst 
met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhou-
den en na te komen

• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van
    een pre-employment screening.

• Voor het eventueel aanvragen van subsidies bij overheidsinstellingen

• Indien we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn
   aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt 
   tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, 
   bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij 

We verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze 
dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen 
maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om 
de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of 
om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je 
verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) per-
soonsgegevens:

Bij inschrijving/reactie op een vacature:
• Naam, adres, woonplaats
• emailadres
• geboortegegevens
• geslacht
• CV met informatie over werkverleden, opleiding etc
• gegevens mbt beschikbaarheid, gewenst salarisniveau, gewenste functies
• eventuele referenties en getuigschriften
• pasfoto (optioneel)

Op het moment dat je voor Vlotte Tantes kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, eventuele werkvergunning



• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuim-
registratie

.
Vlotte Tantes legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om 
aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is ge-
geven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met wie kunnen wij persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) de-
len
Vlotte Tantes kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, 
onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten ver-
lenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelij-
ke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, 
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Met deze partij-
en heeft Vlotte Tantes een ‘verwerkersovereenkomst’ dat voldoet aan de eisen die 
de AVG aan de externe verwerkers stelt.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerecht-
vaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in 
overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw 
persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Kandidaten die nog nooit voor Vlotte Tantes hebben gewerkt of bemiddeld zijn door 
Vlotte Tantes

Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn 
beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Vlotte Tantes of 
een van haar opdrachtgevers hebt gewerkt. Je ontvangt kort daarvoor van ons een 
mail waarin je aangeeft of je in ons CRM-systeem wilt blijven staan of dat je wilt dat 
wij jouw gegevens definitief verwijderen.

Kandidaten die wel via of voor Vlotte Tantes hebben gewerkt 

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 2 jaar na einde dienstverband. Be-
paalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fis-
cale verplichtingen langer beschikbaar voor Vlotte Tantes. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hieronder vallen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveran-
ciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke re-
latie onderhouden.



Vlotte Tantes verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn 
voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen 
voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten 
en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te 
sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Vlotte Tantes kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens 
doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de za-
kenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen wor-
den doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaanne-
mers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overi-
ge gevallen waarin Vlotte Tantes hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door 
een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. 

Jouw rechten: inzage, wijzigen en/of verwijderen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Je kunt zelf op elk gewenst moment contact opnemen met (jouw contactpersoon 
bij) Vlotte Tantes als je inzage wilt in jouw persoonsgegevens en/of documenten 
wilt wijzigen of verwijderen.

Voor overige relaties:
Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsge-
gevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Vlotte Tan-
tes.

Beveiliging
Vlotte Tantes doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen 
tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, 
organisatorische en technische maatregelen. De gegevens van kandidaten worden 
beheerd in een beveiligd CRM systeem. Dit systeem draait op een goed beveiligde 
externe server van een gecertificeerde partner. Het CRM systeem is uitsluitend 
toegankelijk voor medewerkers van Vlotte Tantes en is tevens beveiligd met 
wachtwoorden. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en 
voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar 
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Vlotte Tantes met hen overeengeko-
men dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoons-
gegevens door Vlotte Tantes of vermoed je een datalek, dan kun je per e-mail con-



tact met ons opnemen via info@vlottetantes.nl of je kunt ons ook telefonisch berei-
ken via 075 6531111.


