Privacy verklaring - Result Recruitment Group
In deze Privacy verklaring wordt uiteengezet op welke wijze Result Recruitment Group, gevestigd
aan de Herengracht 244, 1016 BT Amsterdam (hierna: “Result”), persoonsgegevens verzamelt,
verwerkt en beveiligt.
1. Soorten persoonsgegevens
Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze
dienstverlening. Via onze website www.resultrecruitment.nl ontvangen wij van kandidaten die zich
bij ons inschrijven een curriculum vitae met contactgegevens en informatie over opleiding en
werkervaring. In de contacten die hierna plaatsvinden met een kandidaat kunnen hieraan, met
toestemming van de kandidaat, gegevens worden toegevoegd. Hierdoor kan onze dienstverlening
beter worden afgestemd op de wensen van de kandidaat en de wensen van onze opdrachtgevers.
2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens alleen voor het uitoefenen van onze
dienstverlening bestaande uit:
a) Uitvoeren werving- en selectiewerkzaamheden
De persoonsgegevens worden door Result gebruikt ter uitvoering van onze werving- en
selectiewerkzaamheden.
b) Communicatie
De persoonsgegevens worden door Result gebruikt om met je te communiceren over de wervingen selectiewerkzaamheden die we voor jou verrichten.
c) Email marketing
Indien je daarmee akkoord bent gegaan dan gebruiken wij je e-mailadres voor het versturen van
elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze dienstverlening of events.
In iedere elektronisch bericht die je van ons ontvangt is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.
d) Wet- en regelgeving
Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.
3. Bewaartermijn en gebruik van persoonsgegevens
Result zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde
doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Nadat het niet meer noodzakelijk is om je
persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd. Indien je hiervoor toestemming
hebt gegeven, mag Result je persoonsgegevens voor een periode van 1 jaar bewaren. Gedurende
deze periode kan Result bekijken of er voor jou een geschikte vacature is.
4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Result verstrekt je persoonsgegevens aan haar opdrachtgevers voor het doel zoals opgenomen in
artikel 2 van deze Privacy verklaring. De opdrachtgever voldoet hierbij aan de bepalingen die
opgenomen zijn in deze Privacy verklaring.
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Result verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van een
wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is,
dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van
strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming heeft
gegeven.
5. Veiligheidsmaatregelen
Result respecteert de privacy van iedere kandidaat en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens
vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot je
persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is
alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.
Result heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en
wijzigingen.
De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte
(EER).
6. Rechten van kandidaten
Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor
het recht van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en
gegevensoverdraagbaarheid. En verzoek hiertoe kan worden ingediend door een mail te sturen aan
info@resultrecruitment.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende
informatie kunnen vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.
7. Vragen en klachten
Indien er vragen zijn over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop Result gebruik maakt van
je persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:
Mail kan worden gericht aan: info@resultrecruitmentgroup.nl
Post kan worden gericht aan:
Result Recruitment Group
T.a.v. Privacy Officer
Herengracht 244
1016 BT Amsterdam
Eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan je hierover meer informatie vinden.
8. Wijzigingen Privacy verklaring
Result kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy
verklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te
bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze
versie is opgesteld op 1 juli 2018.
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