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Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen er voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en
discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
BENK PROJECTS verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken,
afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:
persoonsgegevens kandidaten
voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
geboortedatum;
werkervaring;
opleidingen;
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website
aan te maken, te solliciteren op een vacature, in correspondentie en telefonisch.
persoonsgegevens (ex) werknemers
voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
geboortedatum;
werkervaring;
opleidingen;
kopie identiteitsbewijs;
BSN-nummer;
nationaliteit;
gegevens t.b.v. personeels-, salaris-, -, (verlof)uren- en verzuimregistratie.
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website
aan te maken, te solliciteren op een vacature, in correspondentie en telefonisch.
persoonsgegevens relaties
voor- en achternaam;
telefoonnummer;
e-mailadres;
werklocatie.
digitale gegevens
gegevens over uw activiteiten op onze website;
gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk);
IP-adres;
internetbrowser en apparaat type.
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
BENK PROJECTS verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, anders dan het
hierboven vermelde.
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WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
BENK PROJECTS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
bemiddeling;
wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze
administratieverplichting te voldoen;
informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.
Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt
noodzakelijk zijn.
HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
BENK PROJECTS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 2 jaar voor kandidaten en 7 jaar ingeval
van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor
de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.
DELEN MET ANDEREN
BENK PROJECTS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BENK PROJECTS blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
BENK PROJECTS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van
de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. BENK PROJECTS maakt gebruik van
Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van
Google Analytics.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@benkprojects.nl. BENK PROJECTS zal zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGING
BENK PROJECTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via info@benkprojects.nl.
BENK PROJECTS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien
aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze
naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens
te bemachtigen;
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam
(#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een
digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier
voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
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zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

AFSLUITING
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze
knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. BENK PROJECTS
heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen
verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
BENK PROJECTS behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.

