
 
 
 
 

 Privacy Statement ASPD BV 
 
In dit privacy statement staat beschreven hoe ASPD BV omgaat met uw persoonsgegevens. Door 
ASPD BV worden persoonsgegevens verwerkt. ASPD vindt een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig 
verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens 
(en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. ASPD is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze 
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk 
doel. 
 
 VERWERKING VAN JE GEGEVENS  
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van ASPD laat u bepaalde 
gegevens bij ASPD achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw NAW gegevens en e-
mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u 
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te 
verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is 
gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons 
een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard 
van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en 
afhandeling daarvan. We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer 
dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens 
hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Na het bijwonen van een van 
onze opleidingen, cursus  etc.  krijg je -als je dat wil- ook nog tips over vergelijkbare programma’s. 
Maar als je dat niet wil, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens verwijderd. Mocht je hierover 
vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@aspd.nl.  
 
welke persoonsgegevens verzamelen wij van u  
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van 
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gege-
vens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwali-
teiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent 
zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.  
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:  
Bij inschrijving:  
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens  

• geboortegegevens, leeftijd, geslacht  

• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring  

• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd  
                 of ge-daan  

• gegevens over beschikbaarheid en verlof  

• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de  
                 ge-schiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften  

• pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basi 
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Persoonsgegevens van de medewerker  
Aspd bv hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een 
wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw 
privacy.  
Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens wor-
den verwerkt door ASPD BV afdeling Recruitment en worden opgenomen in onze database. Deze ge-
gevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollici-
tatieprocedure bij ASPD BV. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op 
grond van de wet verplicht zijn. U geeft tevens toestemming dat wij uw cv maximaal 1 jaar mogen 
bewaren.  
Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potenti-
ele) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of 
instelling) ontvangen.  
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over 
deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoe-
ning aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of 
salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, 
(het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelin-
gen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze 
opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens 
doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen 
en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.  
 
Grondslag voor gegevensverwerking  
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een 
juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de  
 
 WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS  
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij 
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. 
Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Om een relatie met u aan te kunnen gaan. 
Als u interesse in ons toont, wilt solliciteren via ASPD of klant wilt worden bij ASPD, hebben wij van u 
persoonsgegevens nodig. Uw cv bewaren wij maximaal 1 jaar.Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen 
beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen. Om de 
relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Als u klant bij ons bent willen wij u 
uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om 
contact met u te onderhouden.  Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van 
bewijsvoering.  
 
VOOR PROMOTIE-EN MARKETINGDOELEINDEN  
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u 
te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen 
in te kunnen spelen. Voor onze bedrijfsvoering Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het 
noodzakelijk dat wij een goed overzicht  
 
VOOR ARCHIEFDOELEINDEN  
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde 
doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog 
bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.  
 



VOOR DE OPTIMALISATIE VAN ONZE DIENSTVERENING  
Voor de meting van webstatistieken verzamelt ASPD BV anonieme gegevens over het gebruik van 
deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de 
ASPD BV haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een 
ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. 
 
 BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras ASPD BV verwerkt deze gegevens niet. Wij 
verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw 
toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te 
leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit 
noodzakelijk is voor onze dienstverlening.  
 
VERSTREKKING AAN DERDEN 
 Uw gegevens worden door ASPD BV verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen 
verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of ASPD BV hiertoe verplicht wordt door de 
wet.  
 
BEVEILIGING 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. ASPD BV draagt, tezamen met subverwerkers, 

zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw 

persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen 

toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de 

gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen 

deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. 

ASPD BV kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Uw rechten  
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt 

uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons 

verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking 

te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw 

gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. Klopt 

er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via 

info@aspd.nl 
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