
 

 

Privacy Statement 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Persoonsgegevens worden door ons 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Met dit privacy statement maken wij 
duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij de privacy beschermen.  

WIE ZIJN WE 

The Resource BV, gevestigd Prins Hendriklaan 23, 1075 AZ Amsterdam is samen met de aan haar 
gelieerde vennootschappen The Resource Interim & Projects BV en Tax Accounting & Reporting BV, als 
recruiter voor fiscale functies werkzaam onder de naam The Resource (hierna gezamenlijk: The 
Resource) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG).  Wij verwerken als recruitment 
dienstverlener persoonsgegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken en veelal ook vanwege 
wettelijke verplichtingen. Wij ontvangen de persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens 
worden aangeleverd, veelal per e-mail. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks van de persoon of van 
onze klanten, leveranciers van professionals en derden (bijvoorbeeld een referent).  

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder 
bemiddeling, detachering, contracteren ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke 
ontwikkeling en inzetbaarheid op het gebied van fiscale- en daaraan gerelateerde functies. Een deel 
van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende 
gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en 
kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze klanten. Meer 
specifiek gaat het om de volgende (documenten) met persoonsgegevens:  

Bij inschrijving: 

 NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens 
 geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
 curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring 
 gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of 

gedaan 
 gegevens over beschikbaarheid en verlof 
 andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften 
 pasfoto  - op vrijwillige basis 

Op het moment dat u voor The Resource kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 

 nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning 



 overige gegevens die gerelateerd zijn aan de contract,- personeels-, salaris- en 
verzuimregistratie 

 daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader 
van een pre-employment screening. Meer hierover kunt u lezen in ons Privacy protocol 
persoonsgegevens pre-employment screening. 

Indien u voor The Resource kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden 
bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van 
ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens. 

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer 
specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:  
1. wet- en regelgeving na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, 
fiscale- en sociale zekerheidswetgeving;  
2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een 
functie of opdracht;  
3. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en 
overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt 
door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);  
4. een opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de klant en de 
overeenkomst met de klant te onderhouden en na te komen;  
5. een werknemers- of contractrelatie met u (of uw werkgever/leverancier) aan te gaan en te 
onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;  
6. ten behoeve van onze klanten gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment 
screening;  
7. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne 
controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;  
8. voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;  
9. om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;   
10.  u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u 
interessant kunnen zijn;  

De verwerking van de persoonsgegevens vindt bij The Resource plaats op basis van een 
gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting, toestemming en/of ter uitvoering van de 
overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals hierboven genoemd.  
 

MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?  

The Resource kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers 
(bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, 
leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij 
hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, 
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen 
zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 



Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. The Resource  heeft de nodige 
maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden 
beschermd. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen 
die met name van toepassing zijn op gegevens van medewerkers en de financiële administratie van 
The Resource. 

Persoonsgegevens van kandidaten, personen die door of via The Resource in dienstverband zijn 
geplaatst of een interim-functie hebben vervuld, en van zakelijke relaties zoals contacten van 
medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten, etc., worden bewaard voor zo 
lang als noodzakelijk voor het doel dat wij met de verwerking van deze persoonsgegevens hebben. 

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u ons dat laten weten. U wordt 
niet meer benaderd en/of bemiddeld door The Resource en uw persoonsgegevens worden binnen 
drie kalendermaanden definitief verwijderd. 

UW RECHTEN 

U heeft het recht ons te verzoeken om:  

 u inzage te geven in uw persoonsgegevens;  

 uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;  

 bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;  

 uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken; en/of  

 uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.   

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij 
zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, 
informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. 
Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw 
verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. 

BEVEILIGING 

The Resource doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 
gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische 
maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor 
zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of 
opdrachten uitvoeren, is The Resource met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens 
eveneens optimaal beveiligen. 

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF VERMOEDEN DATALEK 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door The 

Resource, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via 

info@theresource.nl. 
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