Privacyverklaring staff capital groep B.V.
Inleiding
Als belangrijke speler op de arbeidsmarkt verwerken wij dagelijks persoonsgegevens van onze relaties,
hierover willen wij u graag inhoudelijk informeren.
Middels deze privacyverklaring informeert staff capital groep B.V. (hierna staff capital) bezoekers van
de website staffcapital.nl en mensen die contact opnemen met staff capital. Maak je gebruik van de
diensten van één van onze dochtermaatschappijen? Kijk dan op de website van de dienst die je gebruikt
en raadpleeg de op maat gemaakte privacyverklaring.
Onze dochtermaatschappijen zijn:
- www.easyjobs.nl
- www.easystaffer.nl
- www.easyoffice.nl
- www.flexplein.nl
1. Bezoek website
De website kan bezocht worden zonder dat persoonsgegevens verstrekt worden. Staff capital groep
maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website. Google
Analytics is zo geconfigureerd dat gegevens anoniem worden verwerkt en dus niet terug te herleiden
zijn naar een individu.
2. Contactformulier of sollicitatie
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van jou als websitebezoeker als je gebruik maakt van het
contactformulier of als je bij ons solliciteert. De inkomende informatie registeren wij in ons systeem
zodat wij hier adequaat op kunnen reageren.
3. Rechten op basis van de privacywetgeving
Iedereen die van wie staff capital groep persoonsgegevens verwerkt heeft het recht op inzage in de
eigen gegevens.
Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen, hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren
of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een
andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken. Je kunt een verzoek richten tot de
functionaris gegevensbescherming van de staff capital groep. Je vindt de contactgegevens onder aan
deze privacyverklaring.
Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld
als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als staff capital de gegevens nog nodig
heeft). In dat geval zal staff capital motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden
aan het verzoek.
4. Recht om een klacht in te dienen
Staff capital gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te
verbeteren. Mocht er een tip of klacht voorkomen over de wijze waarop staff capital omgaat met
persoonsgegevens, dan wordt er verzocht om dit te melden aan de Functionaris
Gegevensbescherming van staff capital. Hij/zij kan de tip of klacht beoordelen en eventueel
verbeteringen aanbrengen. Ook geldt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming onder
aan deze privacyverklaring
5. Beveiliging
onder aan deze privacyverklaring heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.
Als persoonsgegevens (in opdracht van onder aan deze privacyverklaring) door derden worden
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verwerkt, dan is daar altijd een overeenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens
kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.
6. Wijzigingen
Staff capital groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben
plaatsgevonden.
7. Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Staff capital groep heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden
voor opmerkingen, vragen en klachten. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via de
mail fg@easyworx.nl of per post, Postbus 75, 7400 AB te Deventer t.a.v. de Functionaris
Gegevensbescherming.
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