Newpeople | Privacyverklaring (2018)
- For English version, please see below Jouw privacy is van groot belang voor Newpeople. Graag informeren wij je dan ook via onze
Privacyverklaring over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens.

Algemene informatie/Identiteit
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en andere internet-initiatieven van
Newpeople International B.V. KvK nummer: 34240015, Newpeople Interim Management B.V. KvK
nummer: 34285127, Newpeople Executive Search B.V. KvK nummer: 68838972 en Newpeople
Detachering B.V. KvK nummer: 68839030
Website: www.newpeople.nl. Telefoonnummer: +31 (0)20 570 20 30. Bedrijfsadres:
Haparandadam 45 1013 AK Amsterdam. Postadres: Haparandadam 45 1013 AK Amsterdam.
Privacy functionaris: Louise Paulussen, M. 06-23978994, E-mail: louise.paulussen@newpeople.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Newpeople verwerkt de minimaal benodigde persoonsgegevens over jou die noodzakelijk zijn voor
onze dienstverlening.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Van kandidaten & interim professionals
●

Publieke profielinformatie van social media en openbare bronnen (Linkedin en andere
publieke databronnen)

●

Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats

●

Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen,
trainingen, stages voor zover door jezelf aan ons gestuurd

●

Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is

●

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw
geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties),
informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij
van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt

Aanvullend: op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht
voor of met Newpeople gaat werken:
●

Gegevens gerelateerd aan de administratie- en of personeelsadministratie, NAW gegevens,
vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN nummer
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●

Eventueel BTW nummer, adres en vestigingsplaats, timesheets en inkomende en
uitgaande factuur details

●

Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een
pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden
gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidings verklaringen.
Verstrekkingen van deze gegevens is altijd op vrijwillige basis.

Van contactpersonen en opdrachtgevers
●

Naam, adres, vestigingsplaats, e-mail adres, telefoonnummer, functie

●

Contactmomenten en afspraken

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens
Als influencer in de wereld van (Digital) Marketing, Transformatie en Leadership adviseert en
inspireert Newpeople corporates en scale-ups bij het opzetten en uitbouwen van digitale teams en
het vervullen van vacatures op het gebied van data/crm, e-commerce, digital development, online
marketing en multichannel marketing. Newpeople helpt bij het maken van de juiste match: van
professionals tot managers, directors en executives.
Newpeople verzamelt en verwerkt gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment
diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive search, interim
opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van
onze opdrachtgevers.
●

Voor bemiddeling doeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in
verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht

●

Om informatie te kunnen verstrekken of aanbiedingen te kunnen doen over onze
dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen

●

Voor het onderhouden en in stand houden van een bemiddelingsrelatie

●

Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor relevante evenementen

Ten aanzien van contactpersonen en opdrachtgevers
●

Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze
diensten en andere activiteiten die hiermee samenhangen

●

Bij het onderhouden en het tot stand komen van een zakelijke relatie

●

Om een opdracht te kunnen vastleggen en voor de uitvoering van een deugdelijke
administratie en vastlegging en opvolging van afspraken

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?
Newpeople geeft gegevens van kandidaten en interim professionals door aan contactpersonen en
opdrachtgevers en vice versa. Verder deelt Newpeople persoonsgegevens in alle gevallen waarin
wij hierin wettelijk worden verplicht. Newpeople verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
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verplichting. Newpeople deelt uitsluitend gegevens met opdrachtgevers wanneer je daar een
mondeling akkoord op heeft gegeven.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op in Carerix en Google Drive. We hanteren altijd strenge
beveiligingsmaatregelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gegevens die
met toestemming zijn verkregen, kunnen ook weer ingetrokken worden. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar Louise Paulussen (Contract & Legal Manager) via
louise.paulussen@newpeople.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij
vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter
bescherming van je privacy. Newpeople reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek. Daarbij heb je
altijd zelf de mogelijkheid om ofwel op onze website of via de browser je cookies te wissen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Newpeople bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Klinkt simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We
houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen, dit zijn ze:
●

Je persoonsgegevens die we van jou met jouw toestemming hebben gekregen voor aanbod
van diensten bewaren, het verzenden van whitepapers, inhoudelijk onderzoek en het
verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor relevante evenementen bewaren we
standaard drie jaar.

●

De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7
jaar

●

Als je jezelf hebt ingeschreven voor onze (vacature)nieuwsbrief loopt deze inschrijving
door totdat je deze zelf opzegt

In kaart brengen websitebezoek
Newpeople gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
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voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
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 ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via louise.paulussen@newpeople.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens indien je het niet
eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens.

Beveiliging
Newpeople neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Louise Paulussen (Contract & Legal
Manager) via louise.paulussen@newpeople.nl.
Newpeople voldoet aan de wetgeving met betrekking tot e-mail reclame. Als wij je e-mailadres al
hebben, en je je niet hebt afgemeld, blijven we je informatie sturen. Je kunt je altijd rechtstreeks
afmelden. Wanneer je telefonische communicatie ontvangt, kun je altijd aangeven dat dit niet
gewenst is.

Wijziging privacyverklaring
Newpeople mag de voorwaarden van deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, op
voorwaarde dat de gebruikers op de Newpeople website worden geïnformeerd.
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Newpeople | Privacy Statement (2018)
Your privacy is of utmost importance for Newpeople. We would like to inform you via our Privacy
Statement about the way we handle the collection of personal data.

General Information / Identity
This Privacy statement applies to the website and other internet initiatives of Newpeople
International B.V. Chamber of Commerce number: 34240015, Newpeople Interim Management
B.V. Chamber of Commerce number: 34285127, Newpeople Executive Search B.V. Chamber of
Commerce number: 68838972 and Newpeople Detachering B.V. Chamber of Commerce number:
68839030
Website: www.newpeople.nl. Telephone number: +31 (0) 20 570 20 30. Company address:
Haparandadam 45, 1013 AK Amsterdam. Postal address: Haparandadam 45, 1013 AK Amsterdam.
Privacy officer: Louise Paulussen, M. 06-23978994, E-mail: louise.paulussen@newpeople.nl

Personal data that we process
Newpeople processes the minimum required personal data about you that are necessary for our
service. Below you will find an overview of the personal data that we process:
From candidates & interim professionals
- Public profile information of social media and public sources (Linkedin and other public data
sources)
- First and last name, e-mail address, telephone number, place of residence
- Curriculum vitae (CV), information about your work experience and information about education,
training, internships, provided by yourself to us
- Information about short-term availability and leave as far as relevant
- Other information that is or may be important in the assessment of your suitability as a potential
candidate for a vacancy. For example salary (indications), information from interviews, possible
references and testimonials. All information we collect from you is always provided on a voluntary
basis.
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Additionally: at the moment that an (interim) professional starts working as an
employee or in assignment for or with Newpeople:
- Data related to the administration and / or personnel administration, name and address details,
identification, diplomas, if necessary BSN number

- Possibly VAT number, address and location, timesheets and incoming and outgoing invoice
details
- In addition, we sometimes process data for our clients in the context of a pre-employment
screening (PES). Specifically for this screening, data can be requested such as Declaration on
Behavior (VOG) and training statements. Provisions of this information are always on a voluntary
basis.
From contacts and clients
- Name, address, location, email address, telephone number, function
- Contact moments and appointments

Collection of information
As an influencer in the world of (Digital) Marketing, Transformation and Leadership Newpeople
advices and inspires corporates and scale-ups in setting up and expanding digital teams and
fulfilling vacancies in the field of data / crm, e-commerce, digital development, online marketing
and multichannel marketing. Newpeople helps to make the right match: from professionals to
managers, directors and executives.
Newpeople collects and processes data exclusively for the execution of recruitment services,
including job placement (recruitment and selection, executive search, interim assignments) and
recruitment projects that we carry out under the company name or brand name of our clients.
For mediation purposes:
- To assess suitability and availability in connection with mediation to permanent or temporary
work or assignment
- To be able to provide information or to be able to make offers about our services and other
activities directly related to this
- To maintain a mediation relationship
- For sending newsletters and invitations for relevant events
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With regard to contacts and clients:
- To be able to make offers and / or to provide information about our services and other related
activities
- In maintaining and establishing a business relationship
- To be able to record an assignment and to implement a proper administration and record and
follow-up of appointments

Newpeople processes your personal data for the following purposes
Newpeople passes on data from candidates & interim professionals to contact persons and clients
and vice versa. Newpeople also shares personal data in all cases where we are legally obliged to
do so. Newpeople provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the
implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation. Newpeople only
shares information with clients when you have given an oral agreement.

Where are your details stored?
We store your data in Carerix and Google Drive. We always apply strict security measures.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. Data obtained with permission
can also be withdrawn again. You can send a request for access, correction or deletion to
louise.paulussen@newpeople.nl. In order to ensure that the request for access has been made by
you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. In this copy we ask
you to blacken your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the
bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN). This is to protect
your privacy. Newpeople will respond as soon as possible, at your request. In addition, you always
have the option to delete your cookies either on our website or via the browser.

How long we store data
Newpeople does not store personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes
for which your data is collected. Sounds simple, but how does that work in practice? We keep
certain deadlines, after which we delete your data, these are:
Your personal data that we have received from you with your permission for the provision of
services, the sending of whitepapers, substantive research and the sending of newsletters and
invitations for relevant events, we save by default for 3 years.
The financial data associated with this have a statutory retention period of 7 years.
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If you have registered for our (vacancy) newsletter this registration will continue until you cancel it
yourself

Mapping website visit
Newpeople only uses technical and functional cookies, as well as analytical cookies that do not
infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or
smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical
operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and
remembers, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can
opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In
addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger
than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check
if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their
children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you
are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent,
please contact us via louise.paulussen@newpeople.nl, we will delete this information.

Right to lodge a complaint with the Authority for Personal data
You have the right to submit a complaint to the Authority for personal data if you do not agree
with the use of your personal data.

Security
Newpeople takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent
misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel
that your details are not properly secured or there are indications of abuse, please contact
louise.paulussen@newpeople.nl.
Newpeople complies with the legislation regarding e-mail advertising. If we already have your
email address, and you have not logged off, we will continue to send you information. You can
always unsubscribe directly. When you receive telephone communication, you can always indicate
that this is not desirable.
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Change of privacy statement
Newpeople may change the terms of this privacy statement at any time, provided that users are
informed on the Newpeople website.
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