Privacy Statement
In dit Privacy Statement lichten wij toe wat we met jou persoonsgegevens doen. HS&S
respecteert de privacy van al haar relaties en gaat in alle gevallen vertrouwelijk om met
de persoonlijke informatie die aan HS&S verstrekt wordt. Persoonsgegevens worden
conform relevante wet- en regelgeving verwerkt.
Wie zijn wij?
HS&S is een bureau dat zich bezig houdt met werving- en selectie, detachering en
interim bemiddeling binnen de IT. HS&S is actief vanuit Merellaan 13 in Eindhoven en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12068285.
Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Om onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang om
persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden uiteraard uitsluitend gebruikt
voor de bemiddeling tussen werkgevers en werknemers en alleen met toestemming
hiervoor van de betreffende partijen. Jou persoonsgegevens worden nooit met een
werkgever gedeeld indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden verder met niemand anders gedeeld.
Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Indien je gebruik maakt van de diensten die HS&S levert op het gebied van recruitment
dan kan HS&S de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•

NAW gegevens
Contactgegevens (telefoonnummer en emailadres)
Geboortedatum
Geslacht
Curriculum Vitae

Voor verwerking van deze gegevens geef je toestemming indien je gebruik maakt van de
diensten van HS&S. Gegevens die HS&S over jou verwerkt, zijn door jou ten alle tijde in
te zien, te wijzigen en te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.
HS&S bewaart jou persoonsgegevens net zolang als nodig is om een goede
dienstverlening te leveren.
Beveiliging
HS&S neemt de beveiliging van jou persoonlijke gegevens serieus en heeft passende
technische maatregelen genomen om jouw gegevens adequaat te beschermen tegen
dienstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik.
Wijzigingen en contact
Indien we ons privacy beleid moeten aanpassen worden de wijzigingen op de website
van HS&S, www.hsns.nl gepubliceerd.
Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring, neem dan contact met ons op via
info@hsns.nl

