Maaijen B.V. t.h.o.d.n. Employ Yourself gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierbij
is Employ Yourself de verwerkingsverantwoordelijke. Onder persoonsgegevens verstaan we de
informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een emailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

VERWERKING VAN GEWONE PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken persoonsgegevens die wij via middels het CV en/ of via het contactformulier
ontvangen:
CV
Middels de software van Yellow Yard B.V. wordt uw cv opgeslagen, derhalve verwerkt Employ
Yourself de volgende persoonsgegevens:
- NAW
- Contactgegevens
- Beeldmateriaal (indien foto/ video is toegevoegd)
Contactformulier
- NAW
- Contactgegevens
Employ Yourself vraagt u niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij u deze informatie zelf
verschaft omdat het relevant zou kunnen zijn voor de werkomstandigheden.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die wij via het contactformulier ontvangen, verwerken wij enkel voor het
opnemen van contact. Indien uit het contact blijkt dat er geen sprake zal zijn van verdere
communicatie, verwijderen wij de gegevens onmiddellijk.
Employ Yourself verwerkt de gegevens uit het CV voor de eventuele totstandkoming van een
overeenkomst tussen u en Employ Yourself en voor de verdere communicatie rondom het
sollicitatieproces. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw
wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor u interessant
kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling
naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan
worden van assessments, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie
relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te
onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid
opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan
het werk te helpen;
6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te
komen;
7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid;
8. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor
naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
nationale en internationale sanctiewetgeving.

UITWISSELING VAN GEGEVENS
Employ Yourself maakt gebruik van een SaaS-tool van het bedrijf Yellow Yard B.V.. Dit
betekent dat het ontvangen CV ingelezen wordt middels Yellow Yard, waardoor de data
terechtkomt bij de leverancier van de recruitment software, Yellow Yard B.V.
Hiertoe heeft Employ Yourself een verwerkersovereenkomst afgesloten met Yellow Yard ten
behoeve gegevensbescherming conform de AVG.
De persoonsgegevens die wij via het contactformulier ontvangen, geven wij niet door aan
derden.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
Employ Yourself zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich
heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Employ Yourself bewaart
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is
vereist. Dit betekent dat de cv’s ná toestemming twee jaar worden bewaard. Daarnaast zijn wij
soms wettelijk verplicht om documenten waarop persoonsgegevens vermeld staan langer te
bewaren.

UW PRIVACY RECHTEN
In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:
* U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken
* U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
* U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
* U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
* U wilt bezwaar maken
Uw verzoek kunt u via het e-mailadres info@employyourself.nl of via de post indienen, het
postadres is: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan de IJssel

