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PRIVACYVERKLARING  
 

Indien u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verstrekken, zullen wij deze informatie gebruiken 
in overeenstemming met ons privacybeleid. Venturn Holding, met inbegrip van haar 
dochterondernemingen genaamd Venturn People en Venturn Performance (afgekort Venturn), zal 
persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen 
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) behandelen. 

Technische informatie en cookies 
Venturn gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u 
onze websites bezoekt, waaronder cookies. Cookies stellen ons in staat gemiddelde 
bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen 
wij onze website verbeteren en een betere gebruikerservaring bieden. Er zijn cookies die het gebruik 
van de website voor u gemakkelijker maken door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en 
(taal)voorkeuren te onthouden. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke gegevens over u te 
verzamelen en slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt 
door middel van cookies.  

Wij gebruiken ook tracking en analytische cookies om de tevredenheid van onze gebruikers te 
volgen. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?  
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten, de bemiddeling 
naar een opdracht of dienstverband. Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw 
gegevens invoert of achterlaat op onze website door middel van registratie om gebruik te maken van 
onze diensten. Wij kunnen ook gegevens verzamelen als u deze op openbare fora hebt geplaatst 
waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in werk gerelateerde diensten. In dat geval 
zullen wij u benaderen of u geïnteresseerd bent om u bij ons te registreren conform onze 
voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Bent u niet geïnteresseerd, dan 
verwerken wij de gegevens zodanig dat uw wens om niet benaderd te worden gehonoreerd wordt. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?  
Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. 

Als werk- of opdrachtzoekende 
• NAW-gegevens, e-mailadres en overige contactgegevens 
• Geboortedatum, leeftijd, geslacht en nationaliteit 
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en werkervaring 
• Gegevens uit testen die je bij ons hebt afgelegd 
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof 
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn bij de beoordeling van de geschiktheid van de 

kandidaat, bijvoorbeeld referenties, diploma's en certificaten 
• Pasfoto 
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Als werknemer of contractant 
Op het moment dat u voor Venturn gaat werken of heeft gewerkt, verzamelen wij ook de volgende 
gegevens; deze gegevens zijn beschikbaar voor beheer, bedrijfsvoering en uitvoering van de 
personeelsadministratie: 

• BSN-nummer, bankrekeningnummer, kopie identiteitskaart en werkvergunning 
• Overige informatie met betrekking tot personeels-, salaris- en verzuimregistratie 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen? 
De verstrekking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van een gerechtvaardigd belang, 
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de onder 
"Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?" genoemde doelen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de geldende wettelijke bewaartermijnen. 

• Werkzoekende of opdrachtzoekende 
Ook als u niet bij Venturn aan de slag bent gegaan, blijven uw gegevens die tijdens de bemiddeling 
zijn gebruikt (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten, etc.) beschikbaar tot twee jaar na het 
laatste contactmoment. U ontvangt elk jaar (april) een bericht van ons dat u bij ons geregistreerd 
staat. Als u niet langer geregistreerd wilt staan, kunt u zichzelf uitschrijven. U wordt dan niet meer 
door Venturn benaderd. 

• Werknemer of contractant 
Na uw dienstverband blijven uw persoonsgegevens in een beschermde omgeving beschikbaar voor 
Venturn in geval van claims, audits en fiscale verplichtingen.  

• Zakelijke relaties 
Contactgegevens van werknemers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenties en 
eventuele andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) Venturn verwerkt 
persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij bedrijven waarmee wij zakendoen om (1) 
aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de diensten en overige activiteiten en (2) 
een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te 
onderhouden. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: 
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 

Uw rechten: inzage en/of wijziging gegevens 
U heeft het recht om inzicht te krijgen in de over u geregistreerde persoonsgegevens en deze te 
wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Venturn of contact opnemen 
met onderstaande gegevens. 

Beveiliging 
Venturn spant zich in om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. 
Dit doen wij op basis van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 
Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Bij het verstrekken 
van gegevens aan opgegeven bewerkers, die diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Venturn 
met hen overeengekomen dat de bescherming van persoonsgegevens is gewaarborgd.  
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Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek 
U kunt contact met ons opnemen via info@venturn.nl of via 010-3042070.   

Wijzigingen 
Venturn kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen in 
haar Privacyverklaring. De meest recente Privacyverklaring is altijd in te zien op de website, 
Venturngroup.com/nl/.  


