
 
  

 
 

Privacybeleid 
 

Algemeen 
Dit is het privacybeleid van SZamen V.O.F., statutair gevestigd aan de Stationsweg 387, 3925 CC te 
Scherpenzeel, hierna te noemen: SZamen (www.szamen.nl). 

 
Wij doen er alles aan om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. Wij 
verwerken privacygevoelige data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en garanderen professionele onafhankelijkheid 
in overeenstemming met de richtlijnen uit het professioneel statuut arbodienstverlening. 

 
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij de privacy waarborgen in 
de manier waarop wij met privacygevoelige informatie omgaan. Daarom leggen wij in deze 
privacyverklaring uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden 
verwerkt. 

 
Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. De 
privacy van medewerkers, klanten en debiteuren, en ook door ons ingeschakelde derden, speelt een 
belangrijke rol in onze organisatie. Met persoonsgegevens bedoelen wij de gegevens die direct leiden 
tot een natuurlijk persoon. 

 
Verantwoordelijkheid en geheimhouding medewerkers 
Alle medewerkers van onze organisatie* dragen de geheimhoudingsplicht als het gaat om 
vertrouwelijke informatie en/of de verwerking van persoonsgegevens, welke bij indiensttreding 
formeel is geregeld. Deze privacyverklaring is bekend bij en ondertekend voor akkoord door iedere 
medewerker van onze organisatie. Elke medewerker is hiermee gehouden de opgestelde richtlijnen 
na te leven. 
*((directie)secretaresse/HR-adviseur/relatiebeheerder/financieel administratief medewerker). 

 
Contact 
Wij behouden ons het recht deze verklaring te wijzigen, mits deze wijzigingen niet in strijd zijn met de 
geldende wet- en regelgeving (AVG). Indien een definitie niet geldig is, vervalt enkel deze definitie in 
de verklaring. 

 
Klachten over onze dienstverlening kunnen gestuurd worden naar fg@szamen.nl. 
Het klachtenformulier en dit privacybeleid zijn gratis te downloaden van de website: 
www.szamen.nl. 

http://www.szamen.nl/
mailto:fg@szamen.nl
http://www.szamen.nl/
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Dienstverlening 
Wij zijn full-service HR-adviesbureau. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Scherpenzeel. Onze 
samenwerking met klanten, medewerkers (van klanten) en freelancers uit de regio raakt de volgende 
aandachtsgebieden: HR-advies in de breedste zin, recruitment en loopbaanbegeleiding van de 
medewerkers. Lees meer over onze dienstverlening op onze website. 

 

Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor onder meer de volgende doelen: 

• Het uitvoeren van onze werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in 
het kader waarvan een opdracht aan ons is verstrekt; 

• Het informeren over wijzigingen van onze diensten; 

• Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en eventuele nieuwsbrieven; 

• Het onderhoud, waaronder updates en releases, van de systemen waarin privacygevoelige 
informatie wordt vastgelegd, al dan niet door een subverwerker ter beschikking gesteld; 

• Het gegevens- en technische beheer, door een subverwerker; 

• De hosting, ook door een subverwerker. 
 
Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor onze dienstverlening? 

 
Persoonsgegevens 

                   Dienstverlening 

Werken Advies Groeien 
Voorletters ✓  ✓  ✓  
Voor- en achternaam ✓  ✓  ✓  
Geboortedatum ✓  ✓  ✓  
Geboorteplaats ✓    
Geboorteland ✓    
Nationaliteit ✓    
Burgerlijke staat ✓    
Geslacht ✓  ✓   

Adresgegevens ✓  ✓  ✓  

E-mailadres ✓  ✓  ✓  

Telefoonnummer ✓  ✓  ✓  

Gegevens inzake dienstverband ✓  ✓  ✓  

Gegevens inzake loopbaan en opleidingsachtergrond ✓  ✓  ✓  

Gegevens inzake loon/salaris ✓  ✓   

Bedrijfsnaam ✓  ✓  ✓  

Afdelingsnaam ✓  ✓  ✓  

Functie ✓  ✓  ✓  
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Grondslagen verwerking persoonsgegevens 
De verwerking van de persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien en voor zover aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan (volgens artikel 6 van de AVG). Door akkoord te gaan met deze 
privacyverklaring geeft onze klant expliciet toestemming (in de zin van lid 1 sub a van het hiervoor 
genoemde artikel van de AVG) voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven 
genoemde doeleinden. 
Indien geen expliciete toestemming is verleend voor het verwerken van persoonsgegevens, kan de 
verwerking zonder toestemming niet plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
contract waarbij de persoon onderdeel is. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten 
om persoonsgegevens te verwerken. 

Rechten omtrent persoonsgegevens 
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken heeft recht op inzage, correctie of verwijdering 
van diens persoonsgegevens. Tevens kan deze bezwaar maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft deze 
persoon het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan zichzelf of in 
opdracht aan een andere partij. Mogen wij de persoonsgegevens verwerken op basis gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft de persoon altijd het recht deze toestemming in te trekken. Indien 
wij echter bepaalde gegevens niet mogen verwerken, kunnen wij mogelijk de persoon of de partij 
niet goed van dienst zijn. 

 
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken kan een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van diens persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 
toestemming of bezwaar op de verwerking van diens persoonsgegevens sturen naar fg@szamen.nl. 
Wij kunnen vragen om een geldig legitimatie, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. Wij willen tevens aangeven dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van wet vereist is. 

 
SZamen|Werken 
De bewaartermijn van sollicitaties betreft maximaal vier weken indien de kandidaat specifiek gesolliciteerd 
heeft op een vacature en geen toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In het 
geval van (en het bewerkstellingen van) een langdurige relatie met de kandidaat zullen persoonsgegevens 
met toestemming van de kandidaat opgeslagen worden in het kandidatensysteem. De toestemming die de 
kandidaat geeft betreft 1 jaar. Zodra de termijn bijna verstreken is, ontvangt de kandidaat opnieuw het 
verzoek schriftelijk akkoord te gaan met het bewaren van zijn gegevens.  

SZamen|Advies 
Primair zullen alleen persoonsgegevens van werknemers verwerkt of bewaard worden, indien de 
opdracht dit vraagt. Bij afronding zullen persoonsgegevens verwijderd worden binnen een termijn 
van 12 maanden. 

 
SZamen|Groeien 
Rapportages van de DISC en EnergyDrives worden bewaard om de persoon uitsluitsel te kunnen 
geven over de resultaten van de analyse. Indien het trainingstraject afgesloten is, worden de 
persoonsgegevens van de persoon binnen een termijn van vier weken verwijderd. SZamen kan 
toestemming vragen aan de persoon om de rapportage voor minimaal 12 maanden te bewaren voor 
andere doeleinden in het kader van relatiebeheer of marketingdoeleinden. 

mailto:fg@szamen.nl.
mailto:fg@szamen.nl.
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Partners en andere partijen 

Dienstverlening Systeem Toegang aan Wijze van autorisatie 

Werken YellowYard –  
Online kandidaten-
database ten behoeve 
van bemiddeling 

Recruiter 
Secretariaat 
(helpdeskfunctie) 

Verstrekken van 
inloggegevens; 
Inlognaam; 
Wachtwoord. 

Groeien People Factory – ten 
behoeve van afnemen 
DISC-analyse.  
StrategySuite – ten 
behoeve van Energy 
Drives 

Gecertificeerd 
trainer binnen 
SZamen en 
Secretariaat.  

Verstrekken van 
inloggegevens; 
Inlognaam; 
Wachtwoord. 

Advies De Digitale 
Gesprekscyclus – ten 
behoeve van jaarlijkse 
gesprekscyclus 

HR-adviseur 
Werkgever (in 
eigen 
omgeving) 

Verstrekken van 
inloggegevens; 
Inlognaam; 
Wachtwoord. 

 

Uitwisseling, beveiliging en verwerkingswijze 
Uitwisseling 
Indien persoonsgegevens van één of meerdere personen aan ons dienen te worden verstrekt 
ten behoeve van onze dienstverlening, dan vragen wij de persoonsgegevens op via ZIVVER. 
Wij sturen een e-mail waar veilig mailen wordt gegarandeerd. De e-mail en bijlagen kunnen enkel 
via een persoonlijk en wachtwoord worden geopend. De reactie van de ontvanger wordt in een 
veilige omgeving teruggestuurd naar ons. De persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden 
door een medewerker (van een werkgever) of een werkgever. 
 
Wij stellen de persoon op de hoogte van wie de persoonsgegevens om zeer specifieke redenen, 
of anders dan besproken, moeten delen ten behoeve van goede uitvoering van onze 
dienstverlening. Ook in dat geval geldt dat wij gebruik maken van ZIVVER. Lees meer op de 
website van ZIVVER. 

 
Beveiliging 
Wij zijn ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken en stellen de eis aan onze 
medewerker van onze organisatie dat zij zich bewust zijn van de beveiligingsmaatregelen om 
persoonsgegevens op juiste wijze te verwerken en onderstaande zaken zoveel mogelijk te 
beperken/voorkomen. 
- Beschadiging of verlies van persoonsgegevens 
- Onbevoegde wijziging van persoonsgegevens 
- Ontvreemding van persoonsgegevens 
- Kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegdheden 

De beveiligingsmaatregelen worden in samenwerking met onze IT-leverancier getroffen. Indien 
meer informatie gewenst is over welke beveiligingsmaatregelen wij hebben getroffen, is het 
mogelijk contact op te nemen via fg@szamen.nl om een toelichting op te vragen. 

 

Bij een eventuele datalek, al dan niet waarvoor een meldplicht geldt, volgen wij een intern 
protocol datalek. 

  

https://www.zivver.eu/nl/
mailto:fg@szamen.nl
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Verwerkingswijze 
Verwerking van persoonsgegevens op papieren 
Het printen van persoonsgegevens op papieren wordt zoveel mogelijk beperkt. In sommige 
gevallen is dit echter onderdeel van dagelijkse werkzaamheden. De papieren die persoonsgegevens 
bevatten worden in een afgesloten kast bewaard. Indien het papier met persoonsgegevens niet 
meer nodig is om te bewaren of in te zien, dan wordt het papier via de papierversnipperaar 
vernietigd. Wij hanteren binnen onze organisatie een opschoon- en bewaarbeleid, waarin wij 
tweemaal per jaar een opschoondagdeel organiseren. Het opvolgen van deze richtlijnen wordt 
door de FG gehandhaafd, of bij afwezigheid van deze, door directie. 
 
Verwerking van persoonsgegevens met elektronische gegevens 
Elke medewerker van onze organisatie heeft een inlognaam en wachtwoord tot het beveiligde 
netwerk van SZamen (“Space2Work/Azure”). 

 
Aanvullende richtlijnen t.b.v. van onze medewerkers zijn omschreven in de gedragscode omtrent 
de IT-infrastructuur in het personeelshandboek. 
 

Sancties 
Voor het overtreden van bovengenoemde regels kan een medewerker van onze organisatie 
sancties worden opgelegd door de directie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dit bij 
lichte overtredingen zijn in de vorm van een berisping. Bij ernstige overtredingen kan dit 
uitmonden in een geldboete, het verbreken van de samenwerking of ontslag op staande voet. De 
ernst van de overtreding en de daaropvolgende sancties zullen worden beoordeeld en vastgesteld 
door de directie. 

 


