PRIVACY POLICY
TecTiz

Zo doen wij dat…

ONS PRIVACY BELEID
Wie is TecTiz?
TecTiz is een Werving & Selectie bureau, gespecialiseerd in het bemiddelen van technisch
personeel en ICT specialisten voor vacatures in de branches ICT, elektrotechniek,
werktuigbouwkunde & industriële automatisering. Gevestigd aan Fortius 2, 2134DK, te
Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 56554710. Op al onze opdrachten zijn onze Algemene
Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
Wat houdt de dienstverlening van TecTiz in?
TecTiz werft en selecteert technisch personeel en ICT specialisten voor tijdelijke en vaste
functies. Het matchen van de ambities van kandidaten met de vacatures bij onze
opdrachtgevers is onze core business. Bij dat proces hecht TecTiz heel veel waarde aan de
privacy van haar kandidaten en van haar klanten en gaat daarom heel secuur en correct
met persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij dat
doen.
Waarom is TecTiz genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken?
Om kandidaten aan hun droombaan te kunnen helpen, moet TecTiz sollicitaties van
kandidaten in behandeling nemen. Om dat administratief correct en volgens de AVG
wetgeving te kunnen doen gebruikt TecTiz het het Smart Recruiters platform als Applicant
Tracking System. Gegevensverwerking is hierbij noodzakelijk voor de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst tussen TecTiz en de opdrachtgever, ten behoeve van de
bemiddeling van kandidaten en voor hun salarisverwerking.

Onze doelstellingen…

WAAROM?
Met welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen verwerkt TecTiz
persoonsgegevens? (zie tabel 1)
Om sollicitaties van kandidaten administratief in behandeling te kunnen nemen en op
te kunnen volgen.
Wettelijke grondslag: toestemming
Om contact te kunnen onderhouden met kandidaten om hen te informeren over
interessante vacatures bij opdrachtgevers van TecTiz.
Wettelijke grondslag: toestemming
Om contact met opdrachtgevers te onderhouden en om hen te informeren over de
beschikbaarheid van talentvolle kandidaten die bij TecTiz solliciteren.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd commercieel belang
Om een kandidaat bij een opdrachtgever te kunnen laten starten moet er wettelijk een
arbeidsovereenkomst tot stand komen om de verloning van de kandidaat mogelijk te
maken.
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting
Om facturen te kunnen versturen naar opdrachtgevers.
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting
Om persoonsgegevens te kunnen verwerken als TecTiz hier wettelijk toe verplicht is,
zoals gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst.
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting
Om de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op de
behoefte van bezoekers door het gedrag van website bezoekers te analyseren.
Wettelijke grondslag: toestemming

Om de diensten van TecTiz af te stemmen op de behoeften van bezoekers van de
website van TecTiz door hun surfgedrag te volgen over verschillende websites.
Wettelijke grondslag: toestemming
Om kandidaten en opdrachtgevers te informeren over wijzigingen van onze diensten
middels een nieuwsbrief.
Wettelijke grondslag: toestemming
Hoe verloopt het sollicitatieproces?
Door te solliciteren via ons Smart Recruiters platform, verstrekken kandidaten hun
persoonlijke gegevens aan ons en geven ons daarbij expliciet toestemming om deze
gegevens te verwerken en te delen met onze opdrachtgevers.
Persoonsgegevens van kandidaten zoals CV, opleiding, werkervaring en persoonlijke
vaardigheden worden door TecTiz gematcht met de vacature-eisen zoals door de
opdrachtgever vastgesteld. Vervolgens worden de persoonsgegevens van de
geselecteerde kandidaten zoveel mogelijk geanonimiseerd met specifieke
opdrachtgevers gedeeld. Pas bij een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de
opdrachtgever wordt de kandidaat volledig bekend gemaakt.
Aan het begin van een sollicitatieprocedure in de Smart Recruiters omgeving, krijgen
kandidaten automatisch een eigen account met inlogcodes toegestuurd zodat zij zelf hun
eigen gegevens altijd kunnen inzien, aanpassen, exporteren of verwijderen.
TecTiz richt haar processen volgens het principe “Privacy By Design” in en wij vinden het
belangrijk dat je weet dat in onze sollicitatieprocedure volledig rekening gehouden wordt
met jouw rechten: recht op inzage, recht op correctie, recht op overdraagbaarheid van
gegevens en recht op verwijdering.
Meer informatie over het privacybeleid van Smart Recruiters kun je hier vinden.

Specifiek…

WELKE GEGEVENS?
Welke persoonsgegevens verwerkt TecTiz?
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‣ Voor- en achternaam
‣ Geslacht
‣ Geboortedatum
‣ Burgerlijke staat
‣ Adresgegevens
‣ Telefoonnummer
‣ E-mailadres
‣ BSN
‣ Details over de huidige salarisindicatie, pensioenen en voordeelregelingen
‣ Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet)
‣ Nationaliteit / staatsburgerschap / geboorteplaats
‣ Kopie paspoort / ID bewijs / rijbewijs
‣ Diversiteitsinformatie waaronder informatie die verband houdt met beperkingen
‣ Details over mogelijke criminele veroordelingen, indien die informatie vereist is voor
een bepaalde functie
‣ Informatie over je hobby's, interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig
werk
‣ Overige persoonsgegevens zoals jouw Curriculum Vitae met eventuele pasfoto, dat je
zelf verstrekt via Smart Recruiters
‣ Bedrijfsgegevens en contactgegevens van opdrachtgevers
‣ IP-adres
‣ Locatiegegevens
‣ Internetbrowser en apparaat type
‣ Gegevens over jouw activiteiten op onze website
‣ Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@TecTiz.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Geautomatiseerde besluitvorming
TecTiz neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van TecTiz) tussen zit.
Het delen van persoonsgegevens met derden
TecTiz deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TecTiz blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt TecTiz jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit
doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Voor maanden, jaren…

VOOR HOE LANG?
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
TecTiz bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Tabel 1:
Categorie
Klantgegevens

Gesourcde
kandidaten

Sollicitanten

Persoonsgegevens
Bedrijfsgegevens,
vacatures,
contactgegevens van
opdrachtgevers

Bewaartermijn

Reden

7 jaar

Opdrachtverstrekking

Gesourcde kandidaten zijn kandidaten die actief door TecTiz benaderd worden
Voor- en achternaam

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

Adresgegevens

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

Telefoonnummer

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

E-mailadres

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

Geboortedatum

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

Geslacht

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

Overige
persoonsgegevens zoals
jouw Curriculum Vitae of
LinkedIn profiel, pasfoto

1 maand zonder toestemming,
daarna automatisch verwijderd

Sollicitatieprocedure

Sollicitanten zijn kandidaten die zelf reageren op gepubliceerde vacatures
Voor- en achternaam

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Categorie

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Adresgegevens

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Telefoonnummer

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

E-mailadres

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Geboortedatum

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Geslacht

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Overige
persoonsgegevens zoals
jouw Curriculum Vitae,
pasfoto en motivatie,
die je zelf verstrekt via
Smart Recruiters

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Kopie diploma’s

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Voor- en achternaam

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Nationaliteit /
staatsburgerschap /
geboorteplaats

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Immigratiestatus /
werkvergunning

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Burgerlijke staat

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Categorie

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Details over de huidige
salarisindicatie,
pensioenen en
voordeelregelingen

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Informatie over je
hobbies, interesses en
ambities m.b.t.
toekomstig werk

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Diversiteitsinformatie
waaronder informatie
die verband houdt met
beperkingen

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Sollicitatieprocedure

Kopie paspoort / ID
bewijs / rijbewijs / BSN

Maximaal vier weken

Sollicitatieprocedure

Kopie paspoort / ID
bewijs / rijbewijs / BSN

Net zo lang als kandidaat in dienst is.

Indiensttreding

Referenties, details over
mogelijke criminele
veroordelingen, indien
die informatie vereist is
voor een bepaalde
functie (VOG).

Net zolang als de kandidaat
bemiddeld wil blijven worden met
een maximum van 2 jaar, daarna is
opnieuw toestemming vereist.

Indiensttreding

Website
bezoekers

Persoonsgegevens ten behoeve van marketingactiviteiten
Cookies

1 jaar met automatische toestemming

Websiteoptimalisatie

IP-adres website
bezoekers

26 maanden

Websiteoptimalisatie

Locatiegegevens
website bezoekers

26 maanden

Websiteoptimalisatie

Internetbrowser en
apparaat type website
bezoekers

26 maanden

Websiteoptimalisatie

Gegevens over website
bezoekers op onze
website

26 maanden

Websiteoptimalisatie

Gegevens over
surfgedrag website
bezoekers over
verschillende websites
heen

26 maanden

Websiteoptimalisatie

Maximaal vier weken

Websiteoptimalisatie

Zolang de kandidaat of de
opdrachtgever geïnformeerd wil
blijven worden,
opt-out altijd mogelijk

Mailings

Contactformulieren,
interactieformulieren
E-mail marketing
adressen

Zo doen wij dat…

ONS COOKIEBELEID
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon
wordt opgeslagen wanneer je TecTiz.nl bezoekt. Dat wordt gedaan om gebruikerservaringen en web-functionaliteiten efficiënter te maken. Een cookie heeft een uniek
nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. We gebruiken cookies om de
gebruikersactiviteit te kunnen analyseren. Deze analyse gebruiken wij vervolgens om te
achterhalen hoe we gebruikerservaringen en de functionaliteit van onze website kunnen
verbeteren. Voor noodzakelijke en webstatistieken cookies worden IP-adressen verwerkt.
De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden.
Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn
voor het functioneren van de site. Voor noodzakelijke cookies hoeven wij jou dus niet om
toestemming te vragen. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming
nodig.

Toestemming
TecTiz gebruikt Cookieinfo.net om de toestemming van gebruikers om cookies te
plaatsen, te registreren en te beheren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website word je
geïnformeerd over onze cookies en vragen wij jouw toestemming voor het plaatsen ervan.
Fijn om te weten is dat je je altijd kunt afmelden voor cookies van alle websites en dat je
alle informatie die eerder is opgeslagen kunt verwijderen. Dat doe je via de instellingen
van je browser. Als je de cookies in je browser uitzet kun je niet meer van alle
functionaliteiten gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden.
Hierdoor kan de beleving van de website tegenvallen.
TecTiz maakt gebruik van Google-Analytics.com om webstatistieken te analyseren.
We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe vaak en hoe lang
bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen wij onze website nog beter
afstemmen op de wensen van onze bezoekers. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen
van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers.
De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel
gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De verzamelde gegevens
worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen TecTiz en haar online marketing
partner hebben toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Deze
geanonimiseerde webstatistieken worden door Google Analytics voor 26 maanden
bewaard en daarna automatisch verwijderd.

1)

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website
niet naar behoren functioneren.
Cookieinfo.net, Google-Analytics.com:
Het verzamelen van gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals
data voor het eerste en meest recente bezoek.
Het registreren van een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht.
Dit wordt gebruikt om de duur van een websitebezoek te berekenen.
Het registreren van een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Dit
wordt gebruikt om de duur van een websitebezoek te berekenen.
Het regelen van de snelheid van aanvragen naar de server.
Het opslaan van de door de gebruiker gedefinieerde tracking parameters.
Het verzamelen van gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt,
op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt.
Het registreren van een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.
Het opslaan van de cookie-status van de gebruiker, dat is jouw toestemming.
TecTiz maakt gebruik van contactformulieren en interactieformulieren via de website die als mail binnen
komen. Deze persoonsgegevens worden direct gebruikt en op reguliere wijze verwerkt of direct
verwijderd.

2)

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.
Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers, externe adverteerders en gebruikers.
Google-Analytics.com, Facebook.com, Youtube.com, MailChimp.com, ZendeskChat.com:
Het leveren van een reeks advertentieproducten, zoals realtime bieden van externe adverteerders via
Facebook.
Het verzenden van gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics.
Het traceren van de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Het registreren van een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe
de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.
Het registreert van een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de
gebruiker heeft gezien.
TecTiz gebruikt Mail Chimp voor e-mail marketing activiteiten en het aanbieden van waardevolle
informatie aan haar kandidaten en opdrachtgevers in de form van handleidingen, artikelen, e-books &
white papers als gratis downloads. Via een dubbele opt-in geef je ons toestemming om jou op de hoogte
te houden. Met een muisklik kun je op elk gewenst moment jezelf van deze mailinglijst afmelden.
TecTiz gebruikt Zendesk Chat op de website om online te chatten met website bezoekers om ze wegwijs
te maken op de site en om eventuele vragen te beantwoorden. Hiervoor wordt het IP adres gebruikt.

Zo doen wij dat…

BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
TecTiz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om datalekken, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Voor alle gegevens die wij
verwerken geldt een strikt beveiligingsregime. Zo beveiligen wij onze systemen om
datalekken zo goed mogelijk te voorkomen en zullen wij gegevens altijd geanonimiseerd
of gepseudonimiseerd verwerken indien mogelijk. Verder wordt een retentiebeleid
gehanteerd op basis waarvan gegevens worden verwijderd als deze niet meer
noodzakelijk zijn (zie tabel 1).
Mocht jij het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn om welke
reden dan ook of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met
Tiziana Olivier, te bereiken op 06-34299603 / 023-4730257, of per mail via Info@TecTiz.nl
of stuur een bericht via het contactformulier op de site van TecTiz.
Het kan zo zijn dat via onze diensten links naar websites van derden worden gedeeld. Wij
hebben geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens door deze websites en
derden en hiervoor is TecTiz niet aansprakelijk. We raden het aan om altijd het privacy
beleid van deze websites te lezen.
TecTiz heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen ten aanzien van
beveiliging:
Beveiligde toegangscontrole van systemen, gebruik makend van sterke wachtwoorden
en indien mogelijk gebruik makend van twee-staps-verificatie.
Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
Pseudonimisering van persoonsgegevens
Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
Een beveiligd intern netwerk
Adequate firewalls en up-to-date virusscanner

Wat te doen met…

VRAGEN OF KLACHTEN
Wijzigingen aan ons cookiebeleid
Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij raden je
aan hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.
[Versie 1.0 - 18 mei 2018]
Een vraag over onze cookies of ons privacy beleid?
Heb je een vraag over cookies of ons privacybeleid, neem gerust contact op met Tiziana
Olivier, te bereiken op 06-34299603 / 023-4730257, of per mail via Info@TecTiz.nl of stuur
een bericht via het contactformulier op de site van TecTiz.
Waar kun je een klacht indienen?
Heb je een vraag of een klacht over privacy of over ons cookiebeleid dan kun je deze
neerleggen bij Tiziana Olivier, te bereiken op 06-34299603 / 023-4730257, of per mail via
Info@TecTiz.nl
Mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
TecTiz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

