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Operationele vooruitstrevendheid, transparantie, onafhankelijkheid en 
vertrouwen is altijd een kernwaarde geweest bij Staffing Management Services 
(Staffing MS) sinds het bedrijf in 2008 begon. Zoals de oprichter Robert Jean de 
Laat zegt:” Niets is belangrijker voor ons bedrijf dan onafhankelijkheid, 
transparantie en operationele vooruitstrevendheid van onze processen en de 
persoonlijke informatie van onze klanten.” Met deze kernwaarde in gedachte 
zal verder uitgelegd worden hoe Staffing MS er alles aan doet om te zorgen dat 
uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Over dit Privacy Statement  
Dit is het Privacy Statement van Staffing MS. 
We kunnen dit Privacy Statement aanpassen. 
Deze versie is gemaakt op 25 mei 2018. De 
meest recente versie vind je altijd op 
staffingms.nl  
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Wat zijn persoonsgegevens? 
Artikel 1 lid A Wet bescherming Persoonsgegevens: Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende 
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 
Hierboven staat de definitie van een persoonsgegeven uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Dit betekent dat een persoonsgegeven informatie is die naar een persoon kan worden herleid. Er is 
ook sprake van een persoonsgegeven als er door een combinatie van bestanden of data gegevens 
herleid kunnen worden naar een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: 

 Naam, telefoonnummer, postcode, IP-adres, inlognamen, geluids- en videopnamen en foto’s 
enzovoort.  

Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens waarbij verwerking 
verboden is door de wet. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn: 

 Ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, iemands godsdienst of 
levensovertuiging, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een 
vakvereniging.  

 
Verder geeft de wet verschillende begrippen aan met betrekking tot de betrokken partijen bij 
persoonsgegevens.  

 (Verwerkings)verantwoordelijke 
Degene die alleen of tezamen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegeven vaststelt.  

 Verwerker / Bewerker 
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegeven verwerkt (zonder aan 
diens rechtstreeks gezag te zijn onderworpen) 

 Betrokkene  
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft 

 
Er is sprake van persoonsgegevens verwerken als er handeling is of een geheel van handelingen die 
betrekking hebben op persoonsgegevens. Voorbeelden van verwerking zijn: 

 Verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

 
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet er een wettelijke grondslag zijn. De volgende 
grondslagen zijn er: 

 Uitvoeren overeenkomst met de betrokkene 
 Wettelijke verplichting van de verantwoordelijke 
 Bescherming vitale belangen betrokkene 
 Taak van algemeen belang/uitvoering openbaar gezag 
 Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke 
 Toestemming betrokkene 



Welke persoonsgegevens verzamelen we? En 
waarvoor? 
Voor het uitvoeren van de dienstverlening worden er persoonsgegevens verzameld. Hieronder is 
aangegeven bij welke kaarten in de Inhuurdesk om persoonsgegevens worden gevraagd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specificatie verwerkingen leverancier 
 
 

 
 

  

Persoonsgegevens & Doeleinden van de verwerking De verwerkings-verantwoordelijke(n) 
en verwerkings-handelingen 

Leverancier 
 
Het verwerken van de gegevens in het kader van de 
contractuele verplichtingen tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer (leverancier/zzp/kandidaat). 
 
Contactgegevens voor de samenwerking: 

 Voor- en Achternaam leverancier gebruiker  

 Geslacht leverancier gebruiker 

 Telefoonnummer leverancier gebruiker 

 Mobielnummer leverancier gebruiker 

 E-mailadres leverancier gebruiker 
 
Toegang tot het systeem: 

 Inlognaam leverancier gebruiker 
 
Controle: 

 E-mail historie leverancier gebruiker 

Leverancier 
 
Staffing Management Services  
Inzien van de gegevens en indien nodig 
gebruiken voor het contact met de 
leverancier.  
 
Leverancier: 
Eigenaar v/d gegevens, invoeren, 
muteren, archiveren en verwijderen. 
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Specificatie verwerkingen ZZP’er  
 
 

 
 
 

 
  

Persoonsgegevens & Doeleinden van de verwerking De verwerkings-verantwoordelijke(n) 
en verwerkings-handelingen 

ZZP’er  
 
Het verwerken van de gegevens in het kader van de 
contractuele verplichtingen tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer (leverancier/zzp/kandidaat). 
 
Contactgegevens voor de samenwerking: 

 Voor- en Achternaam gebruiker  

 Geslacht gebruiker 

 Telefoonnummer gebruiker 

 Mobielnummer gebruiker 

 E-mailadres gebruiker  
 
Toegang tot het systeem: 

 Inlognaam gebruiker 
 

Controle: 
 E-mail historie gebruiker 

 

ZZP’er  
 
Staffing Management Services:  
Inzien van de gegevens en indien 
nodig gebruiken voor het contact met 
de ZZP’er.  
 
ZZP’er:  
Eigenaar v/d gegevens, invoeren, 
muteren, archiveren en verwijderen. 
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Specificatie verwerkingen Kandidaat 
 

 

 

Persoonsgegevens & Doeleinden van de 
verwerking 

De verwerkings-verantwoordelijke(n) en 
verwerkings-handelingen 

Kandidaat  
 
Het verwerken van de gegevens in het kader 
van de contractuele verplichtingen tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
(leverancier/zzp/kandidaat). 
 
Contactgegevens voor de samenwerking: 

 Voor- en achternaam 

 CV 

 Diploma’s / Certificaten 
 

Kandidaat 
 
Staffing Management Services: 
Inzien van de gegevens voor het beoordelen van de 
kandidaat voor een aanvraag. 
 
Kandidaat: 
Eigenaar v/d gegevens, Invoeren, muteren, 
archiveren en verwijderen als er sprake is van een 
ZZP’er. Indien de leverancier de gegevens aanlevert 
dan dient hiervoor toestemming te worden gegeven in 
het systeem. 



Met wie delen we uw persoonsgegevens? 
 
 Belasting-, audit- of andere autoriteiten; 

 
 Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren; 

 
 Derden zoals uitbestede IT-providers en documentopslagproviders met wie we een gepaste 

verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben; 
 

 Klanten van Staffing MS voor zover het gegevens betreft die relevant zijn voor 
aanbiedingen;van kandidaten of het opmaken van opdrachten. 
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Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door Staffing Management Services beveiligd om wangebruik te 
voorkomen. Beveiliging vindt plaats door middel van administratieve, organisatorische en technische 
maatregelen. Een voorbeeld van een maatregel is dat niet alle velden met persoonsgegevens zichtbaar 
zijn voor alle categorie gebruikers op de Inhuurdesk. Per categorie gebruiker zoals een leverancier, 
kandidaat en klant is ingesteld welke velden zichtbaar mogen zijn. Verder worden Persoonsgegeven 
niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.  
 
Vermoedt u dat er sprake is van misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke 
informatie, laat het ons weten. Contact kan opgenomen worden via klacht@staffingms.com of 
Staffing MS t.a.v. afdeling Kwaliteit Management, Heemraadssingel, 3022 CD, Rotterdam. U kunt deze 
afdeling ook bereiken via het algemene telefoonnummer 010 7600 900. 
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Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen 
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Door in te loggen via 
www.inhuurdesk.nl kunt u uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn inzien.  
U vindt de persoonsgegevens door rechts bovenin uw scherm te klikken op Mijn Instellingen en 
vervolgens te kiezen voor Mijn persoonsgegevens.  

Hier kunt u uw persoonsgegevens zelf wijzigen. Indien u uw gegevens verwijderd wilt hebben, dan 
kunt u daarvoor een verzoek indienen via support@staffingms.com.   
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Meer weten? 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door 
Staffing MS, dan kunt u contact met ons opnemen via klacht@staffingms.com of Staffing MS t.a.v. 
afdeling Kwaliteit Management, Heemraadssingel, 3022 CD, Rotterdam. U kunt deze afdeling ook 
bereiken via het algemene telefoonnummer 010 7600 900. 

Wijzigingen 
Staffing MS kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of 
wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde 
in te zien op de Website van Staffing MS. 
 
Staffing Management Services B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Wouter Waaijenberg      Robert van Gasteren 
CFO / COO       CEO 
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