Privacy statement 4cPeople
Waarom dit privacy statement
Dank voor jouw interesse in 4cPeople en onze dienstverlening. Wij ontzorgen de semioverheid met o.a. het
invullen van de vraag vanuit de markt met het juiste gekwalificeerde personeel. Wij zijn gevestigd te Zwolle,
Wipstrikpark 139. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten
veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens
omgaan. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening
kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.
Verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens
4cPeople is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25
mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als we het over 4cPeople hebben dan hebben we
het over de juridische entiteit 4cPeople B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
64898288. Dit Privacy beleid is van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot) de website
www.4cpeople.nl die beheerd wordt door:
- 4cPeople BV (KvK: 64898288)
- 4cSolutions BV. (KvK:53723996), (hierna te noemen “wij”) met inbegrip van de markering en diensten welke
via deze website ter beschikking wordt gesteld.
Voor welke doelen verzamelt 4cPeople jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder
bemiddeling, detachering, payroll, werving & selectie, inzetbaarheid en facturatie.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:
aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige
activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en expertise, dit gebeurt door onze
medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die interessant voor je
kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor heeft aangemeld
jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling van een opdracht,
waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media, etc.
een 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 onderhouden en na te komen
voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en
bijeenkomsten
voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en
het uitoefenen van accountantscontrole
kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:
omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n
overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een overeenkomst
omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle
tijden worden ingetrokken
op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten
Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat via onze website, je
inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou
kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je

benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van
dit Privacy statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens
niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.
Welke gegevens verzamelen wij
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, zoals:
NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
geboortegegevens, leeftijd, geslacht
curriculum vitae (cv)
informatie over opleiding, trainingen, cursussen, stages en werkervaring
gegevens over beschikbaarheid en verlof
eventueel verstrekte referenties en getuigschriften
pasfoto (op vrijwillige basis)
Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:
nationaliteit, BSN, ID bewijs en VOG
overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeelsregistratie
Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen ten
behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met 4cPeople, bijvoorbeeld over
jouw onlineactiviteiten en sociale media profielen.
Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we
We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te
voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.
Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.
Wij wijzen je erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door jou verstrekte of geüploade cv.
Denk dan vooral aan je BSN, gegevens over je afkomst of gezondheid of gegevens over je strafrechtelijk
verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door
ons verwerkt worden. 4cPeople zorgt ervoor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die
deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Met wie delen wij jouw persoonsgegevens
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde
partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Soms biedt 4cPeople een dienst aan in samenwerking
met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of 4cPeople de mening is
toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal 4cPeople altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw
persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal 4cPeople persoonsgegevens alleen vrijgeven in
overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij
nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in
acht.
Welke rechten heb jij
We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw
contactpersoon of via info@4cpeople.nl.
Indien je niet wilt dat 4cPeople jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit 4cPeople laten
weten via jouw contactpersoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt.
Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Verzoeken tot correctie
kun je aan ons doorgeven.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van
medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee 4cPeople
een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van
contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de
zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.
Technische informatie
Onze website kan bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals
veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de
gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer, het IP-adres
van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website
vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de
onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je
hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geografische
locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische
informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het
gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen
permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Ook maken wij gebruik van social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn. Op deze platforms
kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan
derde partijen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms
afmelden.
Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Je dient je
ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en wij de veiligheid
van jouw persoonsgegevens die via de website of een derde worden verzonden, niet kunnen garanderen. Om
deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate,
technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang,
verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.
Wat te doen bij een datalek
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien
je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, vragen wij je dit direct te melden.
Wijzigingen
De tekst van dit privacystatement is van mei 2018. Eventuele nieuwe versies worden op onze website
gepubliceerd.
Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop 4cPeople omgaat met jouw
persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@4cpeople.nl .

