
Privacy statement inVentiv

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw CV heeft opgestuurd of op
het moment dat wij contact met u hebben opgenomen. Wij kunnen ook gegevens
van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou
kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In
dat geval zullen we u benaderen of u toestemming geeft voor het verwerken van uw
gegevens  conform  onze  voorwaarden  en  met  inachtneming  van  dit
Privacystatement. Heeft u geen interesse dan worden uw gegevens niet opgeslagen
of verwerkt. 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij  verzamelen  en  verwerken  uw  gegevens  voor  de  uitvoering  van  onze  HR-
dienstverlening,  waaronder  werving  &  selectie,  detachering,  persoonlijke
ontwikkeling, salarisadministratie en 
personeelsmanagement.  

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 

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

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

Voor het bevorderingen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, 
waaronder trainingen en opleidingen. 

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

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening: 
het koppelen van kandidaat aan een opdrachtgever. 
Hierbij zijn de volgende (documenten met) persoonsgegevens nodig:

Bij het opslaan in de database

- naw gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
- geboortegegevens, leeftijd en geslacht
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- gegevens over trainingen en opleiding die u hebt gevolgd
- gegevens over beschikbaarheid

Wie zijn wij
inVentiv group is gevestigd in Hoevelaken, Hogebrinkerweg 17, postcode 3871 KM
en is verantwoordelijk voor de bescherming van de gebruikte persoonsgegevens.



Op het moment dat u voor inVentiv kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt

- nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs
- overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en 

verzuimregistratie
- Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in 

het kader van een pre-employment screening. 

Op het moment dat u wordt voorgesteld bij een klant van inVentiv wordt uw CV 
doorgestuurd naar de contact persoon van de zakelijke relatie. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties 
(bijvoorbeeld: de contactpersonen van onze klanten)

- Namen, contactgegevens en functies 

inVentiv legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om haar 
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegevens 
of indien dit anders toegelaten is bij krachtens de wet. 

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren 
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn de algemeen aanvaarde termijnen. 

Kandidaten die (nog) niet hebben gewerkt bij 

Met toestemming worden de werving & selectie gegevens (CV, werkervaring, 
opleiding etc) zijn één jaar beschikbaar in onze database. Heeft u hiervoor geen 
toestemming gegeven, dan worden de gegevens na vier weken verwijderd. U krijg 
na één jaar een bericht van ons om de toestemming eventueel te verlengen. 

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u contact met inVentiv opnemen en 
worden uw gegevens verwijderd. 

Indien u voor inVentiv werkt/heeft gewerkt 

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. 
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van fiscale verplichtingen langer 
beschikbaar voor inVentiv (vijf tot zeven jaar). 

Uw rechten
U heeft bij inVentiv altijd recht op inzage van persoonsgegevens, ook kunt u uw 
gegevens aanpassen en opvragen. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt 
u telefonisch contact opnemen met inVentiv.  

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw 
persoonsgegevens door inVentiv, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen 
via ton.van.der.laan@inventiv.nl. U kunt inVentiv ook telefonisch bereiken via 033 
258 0977. 

mailto:ton.van.der.laan@inventiv.nl


Deze versie van het Privacystatement is opgesteld in april 2020


