Privacy statement SuperStaff B.V.
Bij SuperStaff hechten wij veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Het is onze verantwoordelijkheid om deze gegevens te beschermen. In dit privacy statement laten wij
weten welke gegevens wij verzamelen en verwerken.
Over SuperStaff
Wij zijn SuperStaff B.V., gevestigd te Amsterdam, Boelelaan 1110-BW, postcode 1081 HZ. Wij zijn
verantwoordelijk voor het gebruiken, opslaan en verwerken van jouw gegevens en behandelen deze
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruik van persoonsgegevens
Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Wanneer jij je aanmeldt bij
SuperStaff B.V. , vragen wij je om gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten
uit te kunnen voeren. De persoonsgegevens worden opgeslagen in de beveiligde systemen: Shooble,
CATSone en Payingit.
Verwerking van persoonsgegevens
SuperStaff verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Deze
gegevens legt SuperStaff vast in haar database ten behoeve van het gebruik door SuperStaff en de
genoemde derden. De gegevens en zijn nodig om gebruik te maken van onze dienstverlening. Daarnaast
kunnen wij wensen en kwaliteiten van onze medewerkers afstemmen op onze klanten.
Vastlegging persoonsgegevens
Voor het verwerken van gegevens gebruiken wij verschillende systemen. Deze systemen gebruiken wij
om de dienstverlening van SuperStaff te kunnen uitvoeren. Wij verwerken de volgende gegevens:
Inschrijfformulier ‘Bijbaan’ pagina:
• Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, CV met o.a. NAW-gegevens, opleiding
en werkervaring.
‘Bel mij terug’ - formulier:
• Naam, telefoonnummer, emailadres.
‘Laat je CV achter’ – formulier”
• Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV of LinkedIn
profiel (wenselijk).

Uitzendplanningsysteem Shooble: uitzendkrachten:
• Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, nationaliteit,
telefoonnummer, e-mailadres, kopie identiteitsbewijs, informatie over opleidingen,
arbeidsverleden, gegevens over beschikbaarheid en overige zaken voor zover wettelijk vereist
of waar toestemming voor is gegeven door jou.
Payroller Payingit: uitzendkrachten:
• Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, nationaliteit,
telefoonnummer, e-mailadres, kopie identiteitsbewijs, BSN en IBAN.
Catsone: (potentiële) medewerkers:
• Voornaam, achternaam, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum, woonplaats, cv,
linkedinpagina
(indien
je
hiervoor
toestemming
geeft).

Shooble en Catsone : klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties:
• Naam contactpersoon, bedrijfsnaam, contactgegevens, zoals e-mail en/of telefoonnummer (bij
voorkeur zakelijke gegevens), zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, BTW
nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de
overeenkomst.
De persoonsgegevens die in onze informatiesystemen staan zijn alleen zichtbaar voor jou en voor de
personen die hiervoor geautoriseerd zijn bij SuperStaff. De geautoriseerde medewerkers binnen
SuperStaff zijn: projectmanagers- en medewerkers, recruiters en accountmanagers. Zij hebben de
persoonsgegevens nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Met derden zijn wij
overeengekomen dat zij eveneens de persoonsgegevens optimaal beschermen. Gegevens verkregen
voor onze payroller Payingit, zullen wij direct na verwerken verwijderen uit ons systeem.
Daar waar wij geen reden hebben die vanuit wet- en regelgeving is bepaald, zullen we jouw expliciete
vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kan je uiteraard ook weer intrekken op het moment
dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Zie ook “contactgegevens SuperStaff”
voor het verkrijgen van extra informatie of intrekken van jouw toestemming.
Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:
• Jij onze website bezoekt;
•
Jij een van de contactformulieren invult op www.superstaff.nl Jij jezelf inschrijft op onze
vestiging in Amsterdam;
• Jij jezelf op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze
dienstverlening.
Gegevens die wij niet direct van je hebben gekregen verzamelen wij als volgt:
• Via social media.
• Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van de door jou opgegeven referentie
contactpersoon.
Waarom verzamelen wij jouw gegevens?
• Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• Jou in te plannen op diensten van opdrachtgevers;
• Jou te kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste (bij)baan;
• Jou te kunnen matchen bij het zoeken naar kandidaten;
• Het contact te vergemakkelijken tussen jou, SuperStaff en Payingit;
• Te kunnen beoordelen of je een geschikte kandidaat zou zijn bij een openstaande vacature
binnen onze organisatie of bij één van onze opdrachtgevers;
• Jou te kunnen voorstellen bij één van onze opdrachtgevers of bedrijven waar jij mogelijk van
toegevoegde waarde kan zijn en/of qua capaciteiten en beschikbaarheid zou passen;
• Contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen en aanbieden van werk
of andere zaken die gerelateerd zijn aan jouw werkzaamheden bij SuperStaff;
• Jou informatie te verstrekken over onze dienstverlening. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven,
mailings via Shooble en/of HelloDialog met onder andere vacatures of informatie met
betrekking tot arbeid;
• Jou uit te kunnen nodigen voor evenementen of borrels van SuperStaff;
• Onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid van onze dienstverlening en
organisatie;
• Onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te
optimaliseren en te verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te
verbeteren;
• Onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren.
Derden

Het is voor ons belangrijk dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om gaan. Om jou onze
dienstverlening te kunnen bieden, zullen onze medewerkers jouw gegevens inzien. Wij verzekeren jou
ervan dat alleen die medewerkers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van
belang is.
Bij het verstrekken van jouw gegevens aan derden zullen wij deze zoveel mogelijk beperken tot het
wettelijke verplichte. Voor onze dienstverlening worden jou gegevens verstrekt aan de navolgende
derden:
• Aan Shooble, Payingit en Catsone, HelloDialog, L1NDA,
• Aan opdrachtgevers die naar geschikte kandidaten zoeken (werknemers of uitzendkrachten),
waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt zonder NAW-gegevens.

Bewaren van gegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen,
eventuele vorderingen of andere verplichtingen. Het uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet
langer worden bewaard dan noodzakelijk.
Beveiliging
SuperStaff doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij hebben daartoe,
rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden
regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd en/of geoptimaliseerd.
Wijzigingen
SuperStaff kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen
aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op
de website. We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in
juni 2018.
Rechten
• Je hebt recht op inzage en correctie. Je kan op elk moment jouw gegevens inzien en indien nodig
corrigeren;
• Het staat je volledig vrij om alles te delen wat je wilt. Daarbij heb je natuurlijk ook het recht om
juist bepaalde gegevens niet te verstrekken of ons te verzoeken om gegevens van jou te
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
• Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens niet te verwerken in verband met een ernstige en
legitieme reden;
• Je heb recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt op te vragen;
• Je kunt alle verwerkingen die zijn gedaan op basis van de door jouw voorafgaand afgegeven
toestemming ieder moment intrekken.
Contactgegevens SuperStaff
Voor vragen en/of opmerkingen over het privacy statement of de uitvoering hiervan kun je altijd bij ons
terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen SuperStaff. Daarnaast kan je ook
contact met ons opnemen via e-mail: info@superstaff.nl.

