Publieke Privacyverklaring Primaplan
Primaplan voert haar bedrijfsactiviteiten uit met eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van haar klanten, kandidaten, flexwerkers, werknemers, cursisten, bezoekers
van de website en andere relaties. Via deze privacyverklaring informeren we u over wat
Primaplan met deze gegevens doet als u onze website bezoekt, bij ons een offerte op
opvraagt, met ons samenwerkt of als u bij ons solliciteert.

Wie zijn we
De Primaplan Holding BV bestaat uit Primaplan Holding BV, Primaplan PCS BV en
Primaplan België BV en is gevestigd te Capelle aan den IJssel, Cypresbaan 37 (2908 LT).
Daar waar in dit privacy statement wordt gesproken over Primaplan bedoelen wij al deze
ondernemingen. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief
mogelijk uit te voeren, verwerkt Primaplan uw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Primaplan uw persoonsgegevens?
Primaplan verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van onze taken als
opleider, adviesbureau, uitleen- en detacheringsbureau en werkgever.
Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder
andere de volgende doeleinden:
▪

Om onze diensten onder de aandacht te brengen;

▪

Om onze klanten optimaal van dienst te zijn en een goede klantrelatie te
onderhouden;

▪

Om onze medewerkers te faciliteren op de projecten waarop zij werkzaam zijn;

▪

Om leuke en geschikte nieuwe medewerkers aan ons team toe te voegen;

▪

Om overeenkomsten te sluiten met onze opdrachtgevers;

▪

Om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen
laten maken van ons besloten web portaal;

▪

Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

▪

Om onze website te optimaliseren voor onze doelgroep.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij
uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform
de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Sollicitatie
In veel gevallen is een technische toets onderdeel van de sollicitatieprocedure van
Primaplan. De resultaten van de toets worden enkel gebruikt bij de beoordeling van uw
geschiktheid voor de betreffende functie en worden niet aan derden ter beschikking
gesteld. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de resultaten altijd verwijderd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam en geslacht
Woonadres
Kantooradres
Telefoon en e-mailadres
Sollicitatiebrief
Arbeidsverleden / CV
Assessmentrapport tijdens sollicitatie
Aantal maal dat de website is bezocht
Kopie Certificaat van deelname

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

Bezoeker
website

Cursist

Klant

Sollicitan
t

Wij verwerken de volgende gegevens:

X
X

Hoe gaat Primaplan met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor
heeft Primaplan een beleidsdocument opgesteld.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Primaplan bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard
is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Onze bewaartermijnen zijn
terug te vinden in ons bewaartermijnenbeleid.
Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Primaplan zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten
de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een
verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Bezoek aan de websites van Primaplan
Als u onze websites bezoekt, registeren wij bezoekgegevens en plaatsen wij cookies.
Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de website van Primaplan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de
meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website
verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte
informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We
registreren ook hoe bezoekers door de website van Primaplan klikken. Deze gegevens
worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te
kunnen doen.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op
uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies
gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen
van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op uw profiel zodat deze zo
veel mogelijk relevant voor u zijn.

Daarnaast wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt,
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van
Google.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens in te zien en/of uw persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op
overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
Naast bovenstaande rechten heeft u te allen tijde het recht om een klacht omtrent de
verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van uw
persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming in
te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid
van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw
toestemming.

Instellen klikgedrag
Als u niet wilt dat Primaplan uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te
verzamelen, dan kunt u dit instellen via uw browser.

Over dit privacy statement
Primaplan kan dit Privacy Statement aanpassen. Wij adviseren u dit Privacy Statement
daarom regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 12
oktober 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.primaplan.com.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
door Primaplan, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen
via privacy@primaplan.com of Primaplan t.a.v. de Privacy Officer (Jeanette Wiesehahn),
Cypresbaan 37, 2908 LT Capelle aan den IJssel. U kunt ons ook telefonisch bereiken via
telefoonnummer 010 – 4425197.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te
melden via privacy@primaplan.com o.v.v. (vermoeden van) datalek. Om uw melding goed
in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u de volgende gegevens aan ons te door
te geven: voornaam, achternaam, beschrijving van de situatie en uw contactgegevens.
Voor onze medewerkers hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld. Deze is te
vinden op ons intranet.

