Privacybeleid Vinco GROUP B.V.
Inleiding
Bij het gebruik van de producten, diensten of website van VINCO GROUP BV (hierna "Vinco") worden
er persoonsgegevens verwerkt (geen bijzondere persoonsgegevens). Vinco hecht grote waarde aan de
bescherming van uw privacy en behandelt en beschermt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In dit
privacybeleid wordt beschreven hoe er om wordt gegaan met de verwerking van uw
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Deze
verklaring is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemersvertegenwoordigers van zakelijke
relaKes en gebruikers van de websites van Vinco. Vinco is uiteraard niet verantwoordelijk voor de
inhoud of het privacybeleid van andere websites. Indien u via deze website naar andere websites
wordt gelinkt, raden wij u aan de privacy verklaringen van die websites te lezen.
Vinco kan dit privacy statement aanpassen. Wijzigingen worden de website gepubliceerd. Dit
privacybeleid is voor het laatst aangepast op 28 februari 2019.

Verwerking gegevens websitebezoekers
Soort gegevens
Vinco verzamelt de algemene bezoekgegevens van de website om inzicht te krijgen in deze gegevens.
In dit kader wordt het IP-adres van uw computer, het KjdsKp van uw bezoek aan de website en het
klikgedrag op de website verwerkt.
Ook wordt er gebruik gemaakt van Google AnalyKcs om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de
website. De hieruit verkregen gegevens, worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Voor de het reglement rondom de verwerking van deze gegevens, kunt u het privacyreglement
van Google raadplegen.
Daarnaast maakt de website van Vinco gebruik van applicaKes om pagina’s op sociale netwerken te
delen of te promoten. Deze applicaKes worden beheerd door de sociale mediakanalen zelf en de
verwerking van uw persoonsgegevens door deze applicaKes, wordt geregeld door deze sociale
mediabedrijven. Voor de het reglement rondom de verwerking van deze gegevens, kunt u het
privacyreglement van deze bedrijven raadplegen.
De website van Vinco maakt gebruik van technische, funcKonele en analyKsche cookies welke geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand welke automaKsch wordt
opgeslagen op uw apparaat en noodzakelijk is voor de technische werking van de website en voor uw
gebruiksgemak. U kunt zich alKjd zelf afmelden voor het gebruik van cookies via uw internetbrowser.
Ook kunt u hier alle eerder opgeslagen cookies verwijderen.

Grondslag
De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens via de website is een gerechtvaardigd
belang voor de verwerking van deze gegevens voor Vinco, welke uw belangen of grondrechten en
fundamentele vrijheden tot bescherming van uw persoonsgegevens niet schaadt.

Bewaartermijn
Vinco bewaart de verkregen gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de verwerkte gegevens van
de bezoekers van de website is de bewaartermijn vijf jaar. Uiteraard kunt u ieder moment een verzoek
indienen tot verwijdering van uw gegevens. De procedure hieromtrent vindt u terug onder ‘uw
rechten’.

Verwerking gegevens kandidaten
Soort gegevens
Door Vinco worden er persoonsgegevens van binnengekomen sollicitaKes verwerkt. De gegevens die
worden verwerkt van sollicitanten zijn: voor- en achternaam, geboortedatum en leeXijd,
geboorteplaats, e-mailadres, woonadres, geslacht, werkervaring, opleidingsgegevens en overige
gegevens die u zelfstandig aanlevert in het kader van uw sollicitaKe. Wanneer er een dienstverband tot
stand komt, worden daarnaast ook de volgende gegevens verwerkt: BSN, kopie van uw
idenKteitsbewijs, eventueel een kopie van uw tewerkstellingsvergunning, uw bankrekeningnummer en
overige gegevens die van belang zijn voor een adequate personeels- en salarisadministraKe.
Daarnaast wijzen wij erop dat een onderdeel van de sollicitaKeprocedure een screening van uw
proﬁelen op sociale media is.
Grondslag
De grondslagen voor de verwerking van de gegevens van sollicitanten zijn de volgende:
-

De verwerking is noodzakelijk om uw belangen te beschermen;

-

De verwerking beharKgd het gerechtvaardigde belang voor Vinco welke uw belangen of
grondrechten en fundamentele vrijheden tot bescherming van uw persoonsgegevens niet
schaadt;

-

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij u parKj bent (enkel bij het tot stand komen van een dienstverband);

-

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan we\elijke verplichKngen
die rusten op Vinco (enkel bij het tot stand komen van een dienstverband).

Bewaartermijn
Vinco bewaart de verkregen gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de verwerkte gegevens van
sollicitanten is de bewaartermijn één jaar na het laatste contact. Voor de verwerkte gegevens van
sollicitanten waarmee een dienstverband tot stand is gekomen, is de bewaartermijn zeven jaar na het
eindigen van het dienstverband, tenzij speciﬁeke wetgeving een langere bewaartermijn verplicht.
Uiteraard kunt u ieder moment een verzoek indienen tot verwijdering van uw gegevens. De procedure
hieromtrent vindt u terug onder ‘uw rechten’.

Verwerking gegevens zakelijke relaKes
Soort gegevens
Door gebruik te maken van de producten en/ of diensten van Vinco, verwerkt zij ten behoeve van haar
bedrijfsvoering een aantal persoonsgegevens. Van klanten worden de volgende bedrijfsgegevens
verzameld: bedrijfsnaam, telefoonnummer, vesKgingsadres, KvK nummer, bankrekeningnummer en
BTW nummer. Van de contactpersonen bij de klanten van Vinco worden de volgende
persoonsgegevens verzameld: voor- en achternaam, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres,
funcKeKtel en geslacht.
Grondslag
De grondslagen voor de verwerking van de gegevens van klanten, zijn de volgende:
-

Door gebruik te maken van de diensten en/ of producten van Vinco heeX u middels de
algemene voorwaarden toestemming gegeven voor de verwerking van deze gegevens;

-

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij u parKj bent;

-

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan we\elijke verplichKngen
die rusten op Vinco.

Bewaartermijn
Vinco bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de verwerkte gegevens van
klanten is de bewaartermijn zeven jaar, tenzij speciﬁeke wetgeving een langere bewaartermijn
verplicht. Uiteraard kunt u ieder moment een verzoek indienen tot verwijdering van uw gegevens. De
procedure hieromtrent vindt u terug onder ‘uw rechten’.

Delen van persoonsgegevens met derden
Delen met opdrachtgevers
Vinco deelt, na afstemming met de kandidaat, persoonsgegevens van kandidaten met opdrachtgevers.
Bij het introduceren van kandidaten bij (potenKële) opdrachtgevers binnen ons netwerk, gebruikt
Vinco de gegevens vanuit uw CV.
Delen met verwerkers
Vinco schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Vinco. Vinco sluit met
alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. Vinco beoordeelt vooraf de
beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe,
alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.
Delen met andere verantwoordelijke partijen
Vinco werkt met externe parKjen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens
uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld parKjen die de verloning verzorgen, screenings
uitvoeren, trainingen verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. Vinco maakt met deze parKjen
afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Vinco geeX geen persoonsgegevens
door aan landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

Beveiliging persoonsgegevens
Vinco heeX interne procedures en richtlijnen gericht op de bescherming van uw gegevens en om
misbruik, verlies, openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Daarnaast heeX zij een
aantal technische maatregelen genomen om een zogenoemd datalek te voorkomen. Bij verdenking
van een risico op misbruik, verlies, openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens of
een datalek, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@vinco.nl

Uw rechten
In het kader van de AVG heeX u een aantal belangrijke rechten op het gebied van privacy welke Vinco
graag voor u waarborgt. U kunt zich ten alle Kjden beroepen op de rechten zoals hieronder
opgenomen. Bij een verzoek in het kader van de onderstaande rechten is het we\elijk verplicht uw
idenKteit aan te tonen. Over elk binnengekomen verzoek zal Vinco binnen één maand na ontvangst
een beslissing nemen. Voor het behandelen van een verzoek worden in beginsel geen kosten in
rekening gebracht, maar Vinco behoudt zich het recht voor om de kosten gemoeid met de behandeling
van uw verzoek bij u in rekening te brengen.
-

Het recht om de verwerkte gegevens op ieder moment op te vragen;

-

Het recht op inzage in uw gegevens;

-

Het recht op recKﬁcaKe of aanvulling van uw gegevens;

-

Het recht op herziening van een beslissing van Vinco op basis van geautomaKseerde
besluitvorming en/ of proﬁlering;

-

Het recht op bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

-

Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens op basis van één van de volgende
mogelijkheden:

-

o

De gegevens zijn onjuist;

o

De verwerking van de gegevens is onrechtmaKg;

o

De verzamelde gegevens zijn niet (meer) nodig;

o

U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.

Het recht om verwijdering van uw gegevens te verzoeken op grond van één van de volgende
mogelijkheden:
o

De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
en/ of verwerkt;

o

U trekt uw verleende toestemming, welke de grondslag voor de verwerking was, in;

o

U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

o

Uw persoonsgegevens worden onrechtmaKg verwerkt;

o

Het verstrijken van de bewaartermijn;

o

U bent jonger dan zesKen jaar en uw persoonsgegevens zijn automaKsch verwerkt en/
of verzameld oor middel van het bezoek aan de website.

Contactgegevens
Voor aanvullende informaKe, vragen of het indienen van een verzoek op basis van uw rechten conform
de AVG, kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken.

Vinco GROUP B.V.
Business Park Rivium
Rivium Quadrant 90, gebouw E
2909 LC Capelle a/d IJssel
010 – 73 70 251
info@vinco.nl

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens
Bij gebruik maken van de website(s) van Vinco
Doel van de verwerking:
•
Om de dienstverlening van Vinco te verbeteren.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
Verbetering dienstverlening: strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies- en
soortgelijke technische gegevens, zoals beschreven in de cookie policy;
•
Door betrokkenen vrijwillig verstrekte persoonsgegevens op sociale media van Vinco, zoals
reacKes bij posts en advertenKes en private messages via het sociale mediaplamorm.

In het kader van recruitment, introducKe en procesbegeleiding
Doel van de verwerking:
•
Het verzorgen van trainingen;
•
Om op verzoek van betrokkenen cv’s of professionele sociale media proﬁelen te beoordelen;
•
Zoeken en benaderen van potenKële kandidaten op iniKaKef van Vinco als ook het benaderen
van klanten om een kandidatuur te introduceren;
•
Na overleg met en goedkeuring van de kandidaat benoemen of overhandigen van
persoonsgegevens richKng klant of prospect. Bijvoorbeeld ten behoeve van een uitnodiging
voor een assessment, het toezenden van een arbeidsvoorwaardelijk voorstel of directe
afstemming met de kandidaat, zoals: feedback, vervolg wervingsprocedure,
arbeidsvoorwaarden of mogelijke startdatum.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
Verzorging van trainingen: voornaam, achternaam, e-mailadres, CV;
•
Beoordeling: CV, kandidaat proﬁel;
•
Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media proﬁel en berichten die naar
Vinco worden verzonden.

Sociale media en job boards
Doel van de verwerking:
•
Om interesse voor Vinco te genereren:
•
Om betrokkenen in staat te stellen online te reageren;
•
Om te reageren op vragen van betrokkenen.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
OnlinereacKe: contactgegevens, vacatures en reacKes van betrokkenen;
•
ReacKe van Vinco op vragen van betrokkenen: contactgegevens en vacature/ reacKes van
betrokkenen.

Solliciteren bij Vinco
Doel van de verwerking:
•
Voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een
vacature;
•
Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van een CV en kandidaat proﬁel van de
betrokkenen;
•
Voor de selecKe van kandidaten voor vacatures van opdrachtgevers;
•
Om digitale dossiers van betrokkenen aan te maken;
•
Om de tevredenheid van betrokkenen over de sollicitaKeprocedures te waarborgen door
middel van tevredenheidsonderzoeken;
•
Om pre-employment screenings uit te kunnen voeren;
•
Om pre-employment assessments af te kunnen nemen.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat,
naKonaliteit;
•
Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
•
Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, cerKﬁcaten, cijfers, experKse,
competenKes, taalvaardigheid,
•
Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, funcKes en ervaring;
•
Sociale mediagegevens: link naar sociale media proﬁelen van betrokkenen;
•
SollicitaKegegevens: CV, moKvaKebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren,
bezit van een rijbewijs;
•
Extra persoonsgegevens die betrokkenen vrijwillig aan Vinco verstrekken, zoals een foto en
een zelf gespreven proﬁel;
•
NoKKes van Vinco medewerkers;
•
Beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid: opleiding, ervaring, funcKe- en budget
gerelateerde criteria;
•
Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van cv’s van betrokkenen: voor- en
achternaam, geboortedatum, woonplaats, geslacht, naKonaliteit, proﬁel, relevante
opleidingen en cursussen, werkervaring, talen, soXwarekennis lidmaatschap van professionele
verenigingen, interesses en hobby’s;
•
SelecKe van kandidaten: opleiding, ervaring, vaardigheden, referenKes, funcKe- en budget
gerelateerde criteria;
•
Digitaal dossier: cv’s en overige documenten, zoals diploma’s, cerKﬁcaten, uitslagen eventuele
geschiktheidstesten, (sollicitaKe)gespreksaantekeningen, noKKes en voortgangsrapportage van
sollicitaKes/bemiddelingen;
•
Tevredenheidsonderzoek: mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres;
•
Pre-employment screenings: relevante diploma’s, referenKes van voorgaande werkgever(s),
integriteitsverklaringen, nevenfuncKes;
•
Pre-employment assessment: contactgegevens betrokkenen, assessmentrapportage.

Nieuwsbrieven
Doel van de verwerking:
•
Om kennis en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
Nieuwsbrieven: e-mailadres.

Met betrekking tot overige interne doelen
Doel van de verwerking:
•
Om kwaliteitsstandaarden en cerKﬁceringen te behalen en te behouden;
•
Om interne controles te verzorgen
•
Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen;
•
Om audits en accountantscontroles mogelijk te maken.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze overige interne doelen van
Vinco geldt het uitgangspunt dat het gebruik van direct idenKﬁceerbare gegevens tot het
minimum wordt beperkt.

Gebruik van contacmormulieren voor potenKële opdrachtgevers
Doel van de verwerking:
•
Om nieuwe opdrachtgevers te acquireren;
•
Om inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid in de markt;
•
Om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers aan te kunnen bieden;
•
Om aanbiedingen te doen en/of informaKe te verstrekken over de dienstverlening en overige
acKviteiten van Vinco.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
AcquisiKe: contactgegevens van vertegenwoordigers van nieuwe opdrachtgevers, gegevens
over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is, openstaande vacatures en gezochte
proﬁelen;
•
Inzicht in de vraag naar arbeid: gegevens over de betrokken sector, aard van uitstaande
vacatures en gewenste proﬁelen;
•
Aanbieden diensten: contactgegevens van vertegenwoordigers van potenKële opdrachtgevers,
gegevens over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is;
•
Aanbieden/verstrekken van informaKe over dienstverlening: contactgegevens van
vertegenwoordigers van potenKële nieuwe opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin
opdrachtgevers werkzaam zijn.

Aangaan en onderhouden van zakelijke relaKes met klanten en leveranciers
Doel van de verwerking:
•
Om overeenkomsten te sluiten en uit te (laten) voeren;
•
Om aanbiedingen en informaKe van leveranciers te ontvangen over hun dienstverlening;
•
Om raamovereenkomsten met klanten te ontvangen en op te slaan.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
•
Aangaan en uitvoering van overeenkomsten: contactgegevens van vertegenwoordigers van
zakelijke relaKes: naam, e-mailadres en telefoonnummer;
•
Ontvangen van aanbiedingen/informaKe: contactgegevens van vertegenwoordigers van
zakelijke relaKes: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

