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Deze website wordt beheerd door Qualogy
Holding B.V. (“QUALOGY”)

This website is managed by Qualogy Holding
B.V. (“QUALOGY”)

Wanneer u deze website bezoekt, kan Qualogy
persoonlijke gegevens over u verzamelen,
hetzij rechtstreeks (waar u wordt gevraagd om
de gegevens te verstrekken) of indirect.
Qualogy zal deze persoonlijke gegevens echter
alleen gebruiken in overeenstemming met de
doeleinden uiteengezet in deze
Privacyverklaring en hecht waarde aan het
beschermen van de verzamelde persoonlijke
informatie. Deze verklaring beschrijft de
doeleinden van de verwerking van Qualogy’s
data met betrekking tot deze website, het
gebruik van cookies en hoe deze uw rechten
met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
kan beïnvloeden.

When you visit this website Qualogy may
collect personal data about you, either directly
(where you are asked to provide personal
details) or indirectly. Qualogy will, however,
only use these personal data in accordance
with the purposes set forth in this Privacy
Statement and is committed to safeguarding
the personal information collected. This
statement sets out the purposes of Qualogy’s
data processing in relation to this website, the
use of cookies and how this can affect your
rights pertaining your personal data.

Technische informatie en cookies

Technical information and cookies

De Qualogy-website houdt de algemene
bezoekersgegevens bij, inclusief het IP-adres
van uw computer en het tijdstip van ophalen
en gegevens die uw browser verzendt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoekers- en klikgedrag op de website.
Qualogy gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zoveel mogelijk
geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.
Qualogy maakt gebruik van cookies en
webstatistieken. We doen dit om te zien hoe
bezoekers onze website gebruiken. Deze
informatie helpt ons om de site te verbeteren.
Een cookie is een bestand dat op uw computer
is opgeslagen. Deze cookies kunnen worden
herkend tijdens een vervolgbezoek aan onze
website.

The Qualogy website tracks general visitor
data. This includes the IP address of your
computer and the time of retrieval and data
that your browser sends. This data is being
used to analyze of visitor and clicking behavior
on the website. Qualogy uses this information
to improve the operation of the website. This
data is anonymized as much as possible and is
not provided to third parties. Qualogy uses
cookies and web statistics. We do this to see
how visitors use our website. This information
helps us to improve the site. A cookie is a file
that is stored on your computer. These cookies
can be recognized during a follow-up visit to
our website.

Wanneer verzamelen wij uw persoonlijke
gegevens?

When do we collect your personal data?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het
moment dat u uw gegevens invoert of

We collect your data from the moment you
enter or leave your details on our website. For
example, if you are interested in work-related

achterlaat op onze website. Als u bijvoorbeeld
geïnteresseerd bent in werk gerelateerde
services, wilt deelnemen aan een Qualogyevenement of contact met ons wilt opnemen.
Wij willen u er op wijzen dat het intrekken van
een eerder gegeven toestemming niet maakt
dat de daarvoor (met toestemming)
verzamelde gegevens onrechtmatig zijn
verkregen.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke
gegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens
voor de uitvoering van onze diensten die wij
aanbieden op onze website. Meer specifiek, uw
persoonlijke gegevens worden verwerkt om
1. aanbiedingen en / of informatie over de
diensten en andere activiteiten kunnen
doen en deze beter kunnen afstemmen op
uw wensen, dit wordt gedaan door onze
medewerkers en deels geautomatiseerd
(bijvoorbeeld met een
vacaturewaarschuwing);
2. u te benaderen voor commerciële
aanbiedingen, nieuwsbrieven en
promotiecampagnes die van belang
kunnen zijn voor u, alleen als u zich
hiervoor hebt geregistreerd (opt-in);
3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te
kunnen beoordelen in het kader van
bemiddeling in vast of tijdelijk werk of een
opdracht, waaronder mogelijk ook
testresultaten, referentiecontroles,
procesgegevens ten behoeve van onze
klanten in het kader van een preemployment screening enz.;
4. een werknemers- of personeels- /
bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en
te onderhouden en de betreffende
administratie voor dit doel uit te voeren;
5. een opdracht bij de klant in een
overeenkomst met de klant kunnen
opnemen en de overeenkomst met de
klant te kunnen nakomen en naleven;

services, want to join in a Qualogy event or
want to contact us.
We would like to point out that withdrawing a
previously given permission does not mean
that the data collected for this (with
permission) has been obtained unlawfully.

Why do we collect your personal data?
We collect and process your data for the
execution of the services that we offer on our
website. More specifically, your personal data
is processed:
1. to be able to make offers and / or provide
information about services and other
activities and to be able to tailor them to
your wishes. This is done by our
employees and partly automated (for
example with a vacancy alert);
2. to approach you for commercial offers,
newsletters and promotional campaigns
that may be of interest to you, only if you
have registered for this (opt-in);
3. to be able to assess your suitability and
availability in connection with mediation
into permanent or temporary work or an
assignment, which may also include test
results, reference checks, process data for
the benefit of our clients in the context of a
pre-employment screening etc.;
4. to enter into and maintain an employee or
personnel / brokerage relationship with
you and to carry out the relevant
administration for this purpose;
5. to be able to record an assignment with
the client in an agreement with the client
and to maintain and comply with the
agreement with the client;
6. if we have entered into an employee or
personnel / broker relationship with you,
for compliance with laws and regulations,
including but not limited to identification,
labor law, tax and social security

6. als we een medewerker- of personeel /
makelaar relatie met u zijn aangegaan om
te voldoen aan wet- en regelgeving,
inclusief maar niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale en
socialezekerheidswetgeving,
fraudepreventie en nationale en
internationale sanctiewetgeving.

legislation, fraud prevention and national
and international sanctions legislation.

Welke persoonlijke informatie verzamelen
wij van u?

What personal information do we collect
from you?

We verwerken de persoonlijke gegevens die
nodig zijn voor onze service; een deel van
deze informatie is vereist om onze diensten te
gebruiken. Aanvullende informatie kan
wenselijk zijn om de service beter af te
stemmen op uw wensen en kwaliteiten of om
te voldoen aan meer specifieke vragen of
verplichtingen van klanten. U bent
verantwoordelijk voor de juistheid en
relevantie van de informatie die u verstrekt.

We process personal data necessary for our
service; part of this information is required to
use our services. Additional information may
be desirable in order to better tailor the service
to your wishes and qualities or to meet more
specific questions or obligations from clients.
You are responsible for the accuracy and
relevance of the information you provide.

Meer in het bijzonder betreft dit – onder meer
en voor zover van toepassing – de volgende
(documenten met) persoonlijke gegevens:
Bij registratie:
•
Naam en adresgegevens, e-mailadres en
andere contactgegevens
•
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
•
Curriculum vitae (CV), informatie over
training, stages en werkervaring
•
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
•
Andere gegevens die belangrijk zijn of
kunnen zijn bij de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat,
bijvoorbeeld referenties en getuigenissen
Op het moment dat u kunt gaan werken/
werken voor Qualogy:
•
Nationaliteit, BSN-nummer, ID-certificaat,
werkvergunning (indien van toepassing)
•
Andere gegevens met betrekking tot
registratie van personeel, salaris en
verzuim
•
Daarnaast verwerken we soms gegevens
ten behoeve van onze klanten in het kader
van een pre-employment screening.

More specifically, this concerns – among other
things and as far as applicable – the following
(documents with) personal data:
At registration:
•
Name and address details, e-mail address
and other contact details
•
Birth data, age, gender
•
Curriculum vitae (CV), information about
training, internships and work experience
•
Data on availability and leave
•
Other data that are or might be important
in the assessment of the suitability of the
candidate, for example references and
testimonials
At the moment that you can start working /
working for Qualogy:
•
Nationality, citizen service number (BSN),
ID certificate, work permit (if applicable)
•
Other data related to staff, salary and
absenteeism registration
•
In addition, we sometimes process data
for the benefit of our clients in the context
of a pre-employment screening.
If you can work / work / have worked for
Qualogy as a freelancer, the aforementioned

Als u kunt werken/ werkt/ voor Qualogy als
freelancer hebt gewerkt, zullen de
bovengenoemde gegevens alleen worden
verwerkt als dit relevant en vereist is. We
verwerken ook bedrijfsgegevens in het geval
van freelancers. Qualogy registreert alleen
“speciale persoonlijke gegevens” als dit
noodzakelijk is om te voldoen aan zijn
wettelijke verplichtingen, voor zover
toestemming is gegeven of als dit op andere
wijze is toegestaan door of krachtens de wet.
“Speciale persoonsgegevens” verwijst naar
gegevens over ras, religie of overtuiging,
politieke mening, gezondheid, seksleven,
vakbondslidmaatschap, criminele gegevens en/
of persoonlijke gegevens over onwettig of
obstructief gedrag.

Met wie kunnen we uw persoonlijke
gegevens delen (kandidaten, flexwerkers,
zelfstandigen)?
Qualogy kan uw persoonlijke gegevens
doorgeven aan andere Qualogy-entiteiten,
haar klanten, sub contractanten (bijv.
Gegevensverwerkers) die namens haar
diensten verlenen of opdrachten, leveranciers,
overheidsinstanties en andere zakelijke relaties
uitvoeren. En in alle andere gevallen waarin we
dat verplicht zijn, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel.
Het verstrekken van de persoonsgegevens
vindt plaats op basis van een legitiem belang,
wettelijke verplichting en/ of om de
overeenkomst uit te voeren in
overeenstemming met de doelen die zijn
vermeld in “Waarom verzamelen wij uw
persoonlijke gegevens?”.

data will only be processed if relevant and
required. We also process company data in the
case of freelancers. Qualogy only records
“special personal data” if this is necessary to
comply with its legal obligations, insofar as
permission has been given, or if this is
otherwise permitted by or pursuant to the law.
“Special personal data” refers to data on race,
religion or belief, political opinion, health,
sexual life, trade union membership, criminal
data and / or personal data about unlawful or
obstructive behavior.

With whom can we share your personal data
(candidates, flex workers, self-employed)?
Qualogy may pass on your personal data to
other Qualogy entities, its clients,
subcontractors (e.g. data processors) who
provide services on behalf of her or carry out
assignments, suppliers, government agencies
and other business relations. And in all other
cases where we can be obliged to do so, for
example by a court order.
The provision of the personal data takes place
on the basis of a legitimate interest, legal
obligation and / or to execute the agreement in
accordance with the goals stated in “Why do
we collect your personal data?”.
Your personal data can be passed outside the
Netherlands. Qualogy has taken the necessary
measures to ensure that the personal data
transmitted are adequately protected.

Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten
Nederland worden doorgegeven. Qualogy heeft
de nodige maatregelen genomen om ervoor te
zorgen dat de verzonden persoonsgegevens
voldoende worden beschermd.

Hoe lang bewaren we gegevens?

How long we keep data?

Wij zullen uw informatie gedurende een
redelijke periode bewaren voor de hierboven
uiteengezette doeleinden (zie artikel 5 AVG
“Beginselen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens” en artikel 6.1.f
“Rechtmatigheid van verwerking”). Wanneer
we uw gegevens willen gebruiken voor nieuwe
aanvragen/ sollicitaties, nemen we eerst
contact met u op voor toestemming voordat u
uw gegevens gebruikt.

We will keep your information for a reasonable
period for the purposes set out above (see
Article 5 GDPR “Principles relating to
processing of personal data” and Article 6.1.f
“Lawfulness of processing”). When we want to
use your data for new job subscriptions /
applications we will contact you for permission
prior to using your data.

Veiligheid

Security

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat
uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde
toegang of openbaarmaking te voorkomen,
hebben we geschikte fysieke, elektronische en
bestuurlijke procedures ingevoerd om de
informatie die we online verzamelen te
beschermen en te beveiligen.

We are committed to ensuring that your
information is secure. In order to prevent
unauthorized access or disclosure, we have put
in place suitable physical, electronic and
managerial procedures to safeguard and
secure the information we collect online.

Waar worden mijn gegevens bewaard?

Where is my data stored?

De gegevens aangaande bemiddeling voor vast
of tijdelijk werk worden opgeslagen in de
applicatie Salesforce. De fysieke opslag vindt
plaats in de US. Qualogy heeft met Salesforce
een verwerkersovereenkomst gesloten om de
veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
Salesforce voldoet aan de privacyshield welke
de afspraken bevatten tussen de EU en de US
over de veilige uitwisseling van gegevens.

The data regarding mediation for permanent or
temporary work are stored in the Salesforce
application. The physical storage takes place in
the US. Qualogy has entered a processing
agreement with Salesforce to guarantee the
security of your data. Salesforce complies with
the privacyshield which contains the
agreements between the EU and the US on the
secure exchange of data.

Alle overige gegevens worden op een veilige
manier binnen de EU opgeslagen.

All other data is stored securely within the EU.

Wat is een privacyshield?

What is a privacyshield?

De EU-VS Privacy Shield-raamwerk is
ontworpen door het Amerikaanse ministerie
van Handel en de Europese Commissie om
Amerikaanse bedrijven een mechanisme te
bieden om te voldoen aan de Europese
vereisten voor gegevensbescherming bij het
ontvangen van persoonsgegevens uit de EU.
Het kader werd later aangenomen door de rest
van de Europese Economische Ruimte en de
VS bereikten een soortgelijk akkoord met
Zwitserland; daarom is het Privacy Shieldraamwerk nu van toepassing in de hele EER en
Zwitserland.

The EU-US Privacy Shield framework was
designed by the US Department of Commerce
and the European Commission to provide US
companies with a mechanism to comply with
European data protection requirements when
receiving personal data from the EU. The
framework was later adopted by the rest of the
European Economic Area, and the US reached
a similar agreement with Switzerland; as a
result, the Privacy Shield framework now
applies throughout the EEA and Switzerland.

Sites van derden

Third party sites

Houd er rekening mee dat deze
Privacyverklaring niet van toepassing is op
websites van derden die aan deze website zijn
gelinkt.

Please note that this Privacy Statement does
not extend to third party sites linked to this
website.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

How to exercise your rights

Als het gaat om de persoonlijk identificeerbare
informatie die we hebben verzameld, heeft elk
individu het recht om (volgens de AVG):
•
Artikel 15 Recht van inzage van de
betrokkene
•
Artikel 16 Recht op rectificatie
•
Artikel 17 Recht op gegevenswissing
("recht op vergetelheid")
•
Artikel 18 Recht op beperking van de
verwerking
•
Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van
gegevens

When it comes to the Personal Identifiable
Information that we have gathered, each
individual has the right to (according to
GDPR):
•
Article 15 Right of access by the data
subject
•
Article 16 Right to rectification
•
Article 17 Right to erasure (‘right to be
forgotten’)
•
Article 18 Right to restriction of processing
•
Article 20 Right to data portability

U kunt contact opnemen met de Qualogy
Privacy Officer:
•
Om bovenstaande rechten uit te oefenen
of als u geen marketingboodschappen van
Qualogy meer wenst te ontvangen;
•
Als u vragen hebt over deze
Privacyverklaring, onze
gegevensverwerkingsactiviteiten of uw
omgang met deze website;
•
Als u bezwaar wilt maken: volgens de AVG
kan elk individu ook vertrouwen op Artikel
21 Recht om bezwaar aan te tekenen.
E-mail: security_privacy@qualogy.com
Telefoon: + 31 70 319 50 00
Adres: De Bruyn Kopsstraat 9, 2288 EC
Rijswijk (ZH), Nederland

You can contact the Qualogy Data Protection
Officer:
•
To exercise above rights or if you do not
wish to receive any marketing messages
from Qualogy anymore;
•
If you have any questions about this
Privacy Statement, our data processing
activities or your dealings with this
website;
•
If you want to object: according to the
GDPR each individual can also rely on
Article 21 Right to object.
Email: security_privacy@qualogy.com
Phone: + 31 70 319 50 00
Address: De Bruyn Kopsstraat 9, 2288 EC
Rijswijk (ZH), The Netherlands

Wijzigingen

Amendments

Qualogy behoudt zich het recht voor om delen
van deze Privacyverklaring op elk moment te
wijzigen. Controleer deze verklaring van tijd
tot tijd op eventuele wijzigingen.

Qualogy reserves the right to modify sections
of this Privacy Statement at any time. Please
check this statement from time to time for any
changes.

