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PRIVACY STATEMENT 
We-Flex respecteert de privacy van haar kandidaten, uitzendkrachten, vaste werknemers, 

zelfstandigen zonder personeel, (potentiële) zakelijke relaties en andere bezoekers van haar 

website en deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld 

en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevens (AVG) hieraan stelt. 

 

1. We-Flex B.V. 

We-Flex B.V. gevestigd te Oud-Beijerland, Donkervoortlaan 10, postcode 3261 NE en is samen 

met haar groepsmaatschappijen die onder dezelfde naam actief zijn, verantwoordelijk voor de 

gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevens).  

 

2. Website en technische gegevens  

Je kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Evenals bij andere 

websites worden dan slechts algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van 

uw computer, datum en tijdstip van toegang tot de website, het besturingssysteem en de 

browser die je gebruikt, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt, de 

informatie die je hebt bekeken en het materiaal dat je download van of opstuurt naar de 

website. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses en het 

optimaliseren van de werking van de website en worden, anders dan voor voormeld doel dan 

wel ter voldoening aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel, niet aan derden 

verstrekt.  
 

3. Persoonlijke gegevens 

3.1 Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens 

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op 

onze website, jij jezelf inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt 

aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij kunnen jouw gegevens ook 

verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke websites waaruit zou kunnen blijken dat 

je interesse hebt in onze dienstverlening. Wij zijn in dat geval vrij je te benaderen om je 

vrijblijvend in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit 

Privacystatement 

 

3.2 Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens  

1. Een werknemers- of personeel-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden 

en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.  

2. Het uitvoeren van onze dienstverlening. Bemiddeling, uitzenden, werving & selectie, 

payrolling en salarisadministratie.  

3. Om je van informatie te kunnen voorzien over de dienstverlening. Zowel door onze 

medewerkers als geautomatiseerd (bijv. een mailing).  

4. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen en in een overeenkomst met de 

opdrachtgever en deze met de opdrachtgever te kunnen onderhouden en na te komen. 
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5. Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling waaronder opleidingen en 

trainingen. 

6. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering  

7. Het aanvragen van subsidies, premiekortingen ect. 

8. Voor naleving van wet- en regelgeving wanneer we een werknemers- of personeel-

/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, 

arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale 

en internationale sanctie wetgeving.  

3.3 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou  

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. 

Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze 

dienstverlening. Bij inschrijving: NAW gegevens, e-mail en andere contactgegevens. 

Geboortegegevens, geslacht, Curriculum Vitae, informatie over opleiding, stages en 

werkervaring. Gegevens over opleidingen en/of trainingen, beschikbaarheid en verlof, 

referentiegegevens en getuigschriften. Op het moment dat je middels We-Flex B.V. gaat 

werken/werkt of hebt gewerkt: nationaliteit, BSN, identiteitsbewijs, werkvergunning, overige 

gegevens die zijn gerelateerd aan de personeel, salaris- en verzuimregistratie. 

3.4 Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen 

We-Flex B.V. kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers 

(bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten 

uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarbij wij verplicht 

zijn bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

3.5 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens  

Wij bewaren de persoonsgegevens conform de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.  

Indien je middels tussenkomst van ons hebt gewerkt zijn jouw persoonsgegevens tot twee jaar 

na einde dienstverband beschikbaar. Bepaalde gegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld 

audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor We-Flex B.V.  Indien je (nog) niet 

middels tussenkomst van We-Flex B.V. hebt gewerkt, zijn jouw bemiddelingsgegevens (cv, 

werkervaring, opleiding), met jouw toestemming, beschikbaar tot één jaar na inschrijving. 

 

4. Persoonsgegevens van zakelijke relaties  

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en 

elke andere instantie waar wij een relatie mee onderhouden.  

We-Flex B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij 

ondernemingen waar wij zaken mee doen. We verwerken onder andere de volgende 

persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van 

contactpersonen. We-Flex B.V. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens  

doorgeven indien dit nodig is voor de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden 

doorgegeven aan sollicitanten, kandidaten, zakenpartners, onderaannemers (bijvoorbeeld 

gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin 

We-Flex B.V. hiertoe verplicht kan worden, bij voorbeeld door een gerechtelijk bevel of 

rechterlijk vonnis.  
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5. Je rechten: inzage en/of wijzigen van persoonsgegevens  

Je kunt ons per e-mail (info@we-flex.nl)of per brief verzoeken aan te geven welke gegevens 

wij van jou verwerken. Daarnaast kun je ons op deze wijze verzoeken jouw gegevens aan te 

vullen, te verbeteren of te verwijderen.  

 

6. Beveiliging  

We-Flex B.V. doet er alles aan om passende fysieke,  organisatorische en technische 

maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige 

verwerking en/of verlies. Werknemers van We-Flex B.V.  die toegang hebben tot jouw 

persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Indien en voor zover 

gegevens worden verwerkt aan de gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of 

opdrachten uitvoeren, is We-Flex B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens 

eveneens optimaal beveiligen.   

 

7. Vragen, opmerkingen en klachten  

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacystatement of de 

manier waarop wij jouw gegevens registreren, gebruiken en verwerken, dan kun je deze 

eveneens aan ons kenbaar maken op de hiervoor aangegeven wijze.  

 

 

 

 

 

 


