Privacy verklaring
Ruitenberg BasIQs B.V. en/of gelieerde ondernemingen (Ruitenberg) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Utrechtseweg 106
3818 EP Amersfoort
0334621364
www.ruitenberg-basiqs.com

Privacy verklaring
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in
overeenstemming met deze privacy verklaring. Ruitenberg is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van
haar klanten, leveranciers, kandidaten en medewerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de
website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet hieraan stelt.
Persoonsgegevens (bijzonder en/of gevoelig) die wij verwerken
Ruitenberg BasIQs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ruitenberg verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Meer specifiek, uw
persoonsgegevens worden verwerkt om
1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze producten en services en
overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze
medewerkers en deels geautomatiseerd
2. een opdracht van/levering aan een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst en contacten met de
klant te kunnen onderhouden
3. een opdracht aan/levering van een leverancier te kunnen vastleggen in een overeenkomst en contacten met
de leverancier te kunnen onderhouden
4. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
5. 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 van u
Ruitenberg verwerkt persoonsgegevens die u zelf aanreikt en waarvoor u zelf verantwoordelijk bent voor de
juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Klanten en leveranciers:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
Sollicitanten:
 NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van
de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 (pas)foto - op vrijwillige basis
Medewerkers:
 Op het Ruitenberg Intranet kan nadere informatie over het Privacy statement medewerkers worden
geraadpleegd
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ruitenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
gegevens worden verzameld. Gegevens van kandidaten houden wij beschikbaar tot 2 jaar na ontvangst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ruitenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruitenberg blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden
doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde nietidentificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres
van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het
internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem
dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de
informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de
geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u 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 (bijvoorbeeld Google Analytics) worden
doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Ruitenberg maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website
gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer
wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Ruitenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
officebasiqs@ruitenberg-basiqs.com.
Ruitenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ruitenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het
idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met officebasiqs@ruitenberg-basiqs.com.
Wijzigingen
Ruitenberg kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen
in haar Privacy verklaring. De meest actuele Privacy verklaring is te allen tijde in te zien op internet. Deze versie is
opgesteld in mei 2018.
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