Privacy statement Bestman · Bestuur & Management
Bestman · Bestuur & Management behandelt als verwerker van persoonsgegevens de
persoonsgegevens van kandidaten strikt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid, in lijn met de
geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
Bestman · Bestuur & Management verwerkt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor
de uitvoering van onze opdrachten. Het betreft bijvoorbeeld opgeslagen gegevens, afkomstig uit:
· het cv: bijvoorbeeld naw-gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies;
. de motivatiebrief: bijvoorbeeld motivatie, werkervaring, persoonlijke ambities;
· overige door de kandidaat aan ons verstrekte informatie, zoals bijvoorbeeld een
assessmentrapport;
· persoonlijke interviews en gespreksverslagen: bijvoorbeeld salarisgegevens, nevenactiviteiten, etc.
Deze gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, tenzij de kandidaat daar expliciet
toestemming voor gegeven heeft.
Gebruik gegevens voor mailings/berichten
Bestman · Bestuur & Management kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met
het doel om (elektronische) berichten te sturen.
Dit kan onder meer geschieden per telefoon of e-mail, teneinde:
- de kandidaat te informeren over relevante werkgerelateerde gebeurtenissen en/of ontwikkelingen;
- de kandidaat te informeren over zaken die relevant zijn met het oog op zijn/haar persoonlijke
loopbaan en persoonlijke ontwikkeling;
- de kandidaat te benaderen met het oog op het onderhouden van de relatie en de kandidaat in
de gelegenheid te stellen relevante informatie met ons te delen.
Op elk gewenst moment kan eenieder zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.
Recht op inzage
Eenieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.
Een verzoek daartoe kunt u per email indienen via emailadres: info@bestman.nl.
Recht op aanpassing
Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en
actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.
Intrekking van toestemming, recht op bezwaar en beperking
Intrekking van de verleende toestemming kan per reguliere post worden verzonden aan
Bestman · Bestuur & Management, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, of per e-mail aan
info@bestman.nl. Eenieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar
gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft eenieder recht op beperking van de
verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere
partij.

Beveiliging van gegevens
Al onze medewerkers en personen die voor ons werkzaam zijn dragen te allen tijde zorg voor
geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door de opdrachtgever of de kandidaat aan
hem/haar wordt toevertrouwd.
Bestman · Bestuur & Management maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen
manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen.
Wij verbeteren continu onze beveiligingsmaatregelen, conform de technologische ontwikkelingen.
Wijzigingsclausule
Bestman · Bestuur & Management behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te
wijzigen en/of aan te passen. Wij dragen er zorg voor dat u op www.bestman.nl te allen tijde ons
geldende privacy statement kunt raadplegen.
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