Privacyverklaring
Bij New Care People vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Ten behoeve van onze
dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. De door jou aan ons verstrekte
persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verzamelen wij gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten; zorgprofessionals, Zzp’ers,
onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële)
opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Gebruik van cookies
Als je de website van New Care People bezoekt, maken wij gebruik van cookies.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of onze
online portal of wanneer jij je aanmeldt voor bemiddeling, door het toezenden van jouw CV,
of een andere gevraagde documenten. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij
deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn, Facebook of Instagram.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen onze
dienstverlening:
●

om te zoeken naar geschikte kandidaten;

●

om te kunnen bemiddelen tussen zorgprofessionals, Zzp’ers en (potentiële)
opdrachtgevers;

●

om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers te kunnen aanbieden;

●

om met opdrachtgevers overeenkomsten en met medewerkers, professionals en/of
Zzp’ers arbeidsovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht te kunnen sluiten en
aan die overeenkomsten uitvoering te geven;

●

●

om de daaraan ten grondslag liggende personeels- en salarisadministratie te kunnen
voeren en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen;

●

in geval van ziekte om herstel en re-integratie te kunnen begeleiden;

●

ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsdoeleinden en procesverbetering

●

om geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. houden van onze dienstverlening.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Bij inschrijving leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
●

naam, NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer,
beschikbaarheid, CV, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie,
motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers,
assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van
sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend de volgende gegevens
vast:
●

nationaliteit, BSN nummer, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat,
naam partner, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag,
geheimhoudingsverklaringen, BIG registratie, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies,
premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie en overige gegevens die
gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:
●

bedrijfsnaam, KvK-uittreksel, bankrekeningnummer, kopie ID bewijs, BTW nummer en
verklaring omtrent gedrag.

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:
●

naam, (zakelijke) contactgegevens en functie.

Met welke partijen delen we jouw gegevens?
Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met onze (potentiële) opdrachtgevers,
onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en
leveranciers. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door
bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit
uiteraard enkel relevante gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
●

Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat
hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons
laatste contact.

●

Als je voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij jouw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren
afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een
gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren. Meer
informatie over specifieke termijnen lees je terug
via:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewarenvan-persoonsgegevens

●

Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens
zolang je bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op
rust.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht:
●

om jouw toestemming voor de verwerking in te trekken;

●

om de gegevens die wij van jou verwerken in te zien;

●

om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;

●

om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet
bepaalde gevallen);

●

om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;

●

op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;

●

om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Melding datalek
Ben je van mening dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via ict@newcarepeople.nl

