PlenB Holding B.V. przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z poufnymi
informacjami pochodzącymi z jej strony internetowej i odwiedzających media społecznościowe,
kandydatów, pracowników i osoby samozatrudnione. Dlatego firma PlenB Holding B.V. sporządziła
niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. PlenB Holding przetwarza i zabezpiecza powierzone
jej dane osobowe z najwyższą starannością. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie
prywatności PlenB Holding B.V. daje wgląd w sposób, w jaki PlenB Holding B.V. obsługuje Twoje
dane osobowe w odpowiednich sytuacjach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(RODO).
Chcemy zasłużyć na zaufanie, że obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi ostrożnie. Pracujemy
z dobrze zabezpieczonymi systemami informatycznymi i jasnymi oświadczeniami o ochronie
prywatności. W razie potrzeby dostosowujemy. Podobnie jak teraz, wraz z wprowadzeniem ogólnego
rozporządzenia o przetwarzaniu danych (RODO). Przeczytaj, jak postępujemy z Twoimi danymi
osobowymi.
Jesteśmy my:
Nazywamy się PlenB B.V
Siedziba PlenB BV mieści się w Medemblik, Randweg 11c, kod pocztowy 1671 GG i wraz ze swoimi
spółkami z grupy działającymi pod nazwą PlenB BV (dalej łącznie: PlenB BV lub my lub my)
odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych (Administrator w rozumieniu art. RODO
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
Od kogo zbieramy dane osobowe:
Zbieramy dane osobowe od:
Odwiedzający i użytkownicy serwisu i naszej strony na Facebooku
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub stronę na Facebooku, zbieramy informacje związane
z rodzajem urządzenia, przeglądarką i sposobem, w jaki korzystasz z naszej witryny lub strony na
Facebooku. Te informacje pomagają nam ulepszać witrynę internetową lub stronę na Facebooku, aby
ułatwić korzystanie z nich i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Informacje przetwarzamy:
•
za Twoim pozwoleniem
•
do umowy i / lub warunków użytkowania, które odpowiednio z Tobą uzgodniliśmy
występować
Przeczytaj więcej o tym, które dane osobowe przetwarzamy, dlaczego, komu przekazujemy informacje
i jak długo przechowujemy Twoje dane.
•

kandydaci, (potencjalni) kandydaci, freelancerzy, pracownicy elastyczni, pracownicy
dostawców, uczestnicy klientów lub inne osoby

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych usług HR, w tym mediacji,
zatrudnienia tymczasowego, oddelegowania, płac, rekrutacji i selekcji, zatrudniania i wypożyczania,
rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, reintegracji, poradnictwa zawodowego i
outplacementu, doradztwa, planowania i administracja kadrowo-płacowa.
Informacje przetwarzamy:
•
aby właściwie zrozumieć umowę i / lub warunki użytkowania, które z Tobą uzgodniliśmy
karmić
•
do spełnienia zobowiązania prawnego
•
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który jest zgodny lub wynika z podanych celów
(dlaczego przetwarzamy dane osobowe), robimy to na podstawie dokładnej oceny i
wyważenia interesów.
•
w ograniczonych przypadkach: za Twoją zgodą, jeśli to możliwe i za tym zezwoleniem
może swobodnie dawać. (Jeśli masz mniej niż 16 lat, mamy Twoją zgodę
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rodzice lub osoba sprawująca władzę rodzicielską).
Przeczytaj więcej o tym, które dane osobowe przetwarzamy, dlaczego, komu przekazujemy informacje
i jak długo przechowujemy Twoje dane.
•

Relacje biznesowe

Przetwarzamy dane osobowe osób, które pracują dla firm, z którymi prowadzimy interesy (1) w celu
składania ofert i / lub udzielania informacji o usługach i innych działaniach, (2) w celu utrzymywania
relacji biznesowych oraz (3) a zawrzeć i utrzymać umowę zlecenia
Informacje przetwarzamy:
•
aby właściwie zrozumieć umowę i / lub warunki użytkowania, które z Tobą uzgodniliśmy
karmić
•
do spełnienia zobowiązania prawnego
•
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który jest zgodny lub wynika z podanych celów
(dlaczego przetwarzamy dane osobowe), robimy to na podstawie dokładnej oceny i
wyważenia interesów.
•
na podstawie Twojej zgody
Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe
Na przykład zbieramy Twoje dane osobowe, jeśli;
•
odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz ze strony PlenB na Facebooku
•
wypełnij lub zostaw swoje dane na naszej stronie internetowej
•
rejestrujesz się w naszej lokalizacji
•
rejestrujesz się w inny sposób lub jesteś zarejestrowany, aby korzystać z naszego
usług lub w celu świadczenia usług.
a jeśli nie otrzymaliśmy tego bezpośrednio od Ciebie:
•

•
•
•

mediów społecznościowych, tylko jeśli mamy uzasadniony powód, by przypuszczać
że byłbyś zainteresowany pracą. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, jeśli jesteś
zainteresowany zarejestrować się u nas lub w jakikolwiek inny sposób korzystać z naszego
usługa. Jeśli nie jesteś zainteresowany, możemy przetwarzać odpowiednie dane od Ciebie
wziąć pod uwagę Twoje życzenie, abyśmy się z nami nie kontaktowali
jeśli otrzymamy dane osobowe z podanego przez Ciebie numeru referencyjnego Łączność
jako klienci, gdzie zaoferowano Ci lub gdzie pracujesz lub pracowałeś, dane osobowe
o Tobie z naszymi usługami; jeśli jest to część lub wynika z naszego umowa
dostawców w kontekście pożyczki i pożyczki, w takim przypadku mamy u dostawcy zgodził się
poinformować Cię i zapoznać się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
PlenB B.V może przekazać Twoje dane osobowe następującym (kategoriom) odbiorców;
•
spółki należące do Grupy PlenB
•
podwykonawcy i dostawcy (np. podmioty przetwarzające dane), którzy świadczą usługi w
imieniu PlenB udzielać lub wykonywać zadań. Ci odbiorcy mają tylko dostęp do danych
muszą wykonywać swoje obowiązki i są związani umową zobowiązania
•
strony trzecie, takie jak usługodawcy, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu (w tym
instytuty testowe, szkoleniowe i / lub egzaminacyjne, strony, które mierzą satysfakcję klienta,
między innymi w przypadku znaków jakości i certyfikatów, konsultantów zewnętrznych,
partnerów biznesowych i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy, funkcje wsparcia
technicznego i IT konsultanci, którzy rozwijają i testują nasze systemy)
•
klienci, u których możemy Cię przedstawić, gdzie pracujesz lub pracujesz za naszym
pośrednictwem lub którzy proszą nas o skorzystanie z naszych usług w zakresie poradnictwa
zawodowego, coachingu,mediacja lub outplacement
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•

osoby i organizacje, które mają informacje, na przykład o Twoim referencji lub odpowiedniość
(np. dyplomy) lub którą zapewniamy na Twoją prośbę lub że my,na Twoje żądanie podać
informacje o aktualnych, byłych lub przyszłych pracodawcach, trenerzy, instytuty
egzaminacyjne i agencje pracy
•
podmiotom trzecim, którym udostępniamy dane, za Twoją wyraźną zgodą lub Tobie
żądanie udostępnienia danych związanych z przenoszeniem danych.
•
fundusz emerytalny, jeśli dotyczy;
•
agencje rządowe i inne agencje (takie jak ubiegający się o granty), jeśli uważamy że jesteśmy
do tego zobowiązani lub uprawnieni.
I we wszystkich innych przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani, na przykład nakazem
sądu lub wyrokiem sądu.
Udostępnianie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, zgody,
obowiązku prawnego i / lub w celu wykonania umowy zgodnie z celami określonymi w punkcie
„Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?”.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub przechowywane poza Holandią. PlenB B.V. podjął
niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do jednego lub kilku krajów w Unii Europejskiej lub poza
nią i tam przetwarzane. Przekażemy Twoje dane osobowe do krajów spoza UE tylko wtedy, gdy
Komisja Europejska uzna, że masz tam odpowiedni poziom ochrony lub w których PlenB B.V. czy
spółki należące do jej grupy podjęły odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić prywatność
danych. W przypadku pytań na ten temat prosimy o kontakt pod adresem info@plenb.nl lub 085-48 48
401
Twoje prawa
Masz prawo złożyć wniosek o;
•
dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat
•
sprostowania Twoich danych osobowych
•
usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania: w niektórych
okoliczności, chyba że mamy ku temu dobry powód, na przykład obowiązek prawny
przetwarzać lub nie usuwać danych osobowych
•
ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
•
przenoszenia Twoich danych.
W przypadku Twojego żądania, aby chronić dane osobowe, będziemy musieli mieć możliwość
ustalenia Twojej tożsamości.
Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dla kandydatów, pracowników elastycznych, freelancerów i klientów posiadających konto w
środowisku UBplusOnline lub MijnPlenB.
(tylko jeśli możliwe jest również logowanie i rejestracja na stronie internetowej. To jeszcze nie
obowiązuje
•
jeśli masz własne konto (mijnPlenB), masz dostęp do dużej części siebie
dane osobowe i jako kandydat, pracownik tymczasowy lub osoba prowadząca działalność na
własny rachunek możesz wykorzystać te dane do celów wymiaru sprawiedliwości
pobieranie w sprawie przenoszenia danych (przenoszenia). Możesz też wpisać jakieś dane /
zmiany, takie jak wprowadzenie zmian w CV, jeśli ma to zastosowanie, lub w Twoim
informacje o koncie.
•
jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, Ty
również ją posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie twojego
zgoda nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania na niej opartego
Twojej uprzedniej zgody, zanim otrzymamy lub w jeżeli dalsze przetwarzanie tych samych
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danych odbywa się na innej podstawie kontynuowane, takie jak umowa lub zobowiązanie
prawne PlenB B.V.
Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki możesz wycofać swoją zgodę:
•
jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, wydarzeniach, alertach lub
innych wiadomościach, możesz zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem opcję
anulowania subskrypcji w otrzymanej wiadomości e-mail.
•
Możesz zapobiec umieszczaniu plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki, ale możesz
także zapobiec zmienić lub usunąć ustawienia plików cookies z urządzenia za pomocą
przeglądarki w dowolnym momencie ustawienia
•
Jeśli chcesz zmienić lub usunąć dane, których nie możesz samodzielnie dostosować, możesz
się z nami skontaktować skontaktuj się z osobą kontaktową i / lub oddziałem.
Pytania, uwagi, skargi lub (podejrzewane) naruszenie danych
W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą kontaktową i / lub oddziałem. Jeśli nie wiesz, kto jest
Twoją osobą kontaktową, możesz również skontaktować się z nami poprzez Kontakt (na górze
strony). Jeśli masz jakiekolwiek skargi, daj nam znać, abyśmy mogli Ci dalej pomóc i, jeśli to
konieczne, dostosować / ulepszyć nasze usługi / procesy pracy.
W przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony Twoich danych osobowych przez PlenB
B.V. prosimy o kontakt z oddziałem lub osobą kontaktową. Lub skontaktuj się z nami pisemnie za
pośrednictwem PlenB B.V. Do wiadomości: Dział HR, Strengweg 34, 1969 MG Heemskerk. Lub za
pośrednictwem info@plenb.nl. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych
osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli istnieje (podejrzewane) naruszenie danych, na przykład jeśli podejrzewasz utratę lub
nieuprawniony dostęp do danych osobowych, niezwłocznie nas o tym powiadom. Prosimy o
zgłaszanie tego za pośrednictwem info@plenb.nl
Bezpieczeństwo
Plenb B.V dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe. Robimy to na
podstawie naszej polityki bezpieczeństwa informacji. W tym celu podjęliśmy środki fizyczne,
administracyjne, organizacyjne i techniczne, z uwzględnieniem najnowszych technologii, aby zapobiec
nieuprawnionemu użyciu. Środki te są regularnie oceniane i aktualizowane w razie potrzeby.
Jeśli io ile dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub
wykonują zlecenia w jego imieniu, PlenB B.V. zgodził się z nimi, że optymalnie chronią również dane
osobowe.
Powinieneś być świadomy, że jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego sprzętu
komputerowego i / lub telefonu oraz własnego połączenia internetowego i że nigdy nie jest ono w
100% bezpieczne. Dlatego przesyłanie danych osobowych przez Internet odbywa się na własne
ryzyko.
Poprawki
PlenB B.V. może od czasu do czasu wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub zmiany w swoim
Oświadczeniu o prywatności z różnych powodów. Najbardziej aktualne Oświadczenie o ochronie
prywatności jest zawsze dostępne na stronie internetowej PlenB B.V. Zalecamy regularne czytanie
oświadczenia o ochronie prywatności. Ta wersja została przygotowana w sierpniu 2020 roku.
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Więcej informacji
Odwiedzający i użytkownicy serwisu.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy informacje związane z rodzajem urządzenia,
przeglądarką i sposobem, w jaki korzystasz z naszej strony. Informacje te pomagają nam ulepszać
witrynę, ułatwiają korzystanie z niej i zapewniają najlepszą możliwą obsługę.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie
Zbieramy nieidentyfikowalne informacje o użytkownikach strony internetowej, takie jak data i godzina
dostępu, źródło, z którego jesteś bezpośrednio połączony z naszą witryną, system operacyjny, z
którego korzystasz, części witryny, które odwiedzasz, strony witryny odwiedziłeś, informacje o rodzaju
używanego urządzenia oraz materiałach, które wysyłasz lub pobierasz ze strony internetowej.
PlenB B.V. wykorzystuje pliki cookies i statystyki internetowe. Robimy to, aby zobaczyć, jak
odwiedzający korzystają z naszej witryny. Te informacje pomagają nam ulepszać witrynę. Plik cookie
to plik przechowywany na Twoim komputerze. Te pliki cookie można rozpoznać podczas kolejnej
wizyty na naszej stronie internetowej. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszym oświadczeniu
o plikach cookie.
Gdy tylko podasz nam informacje, wypełniając formularz, aplikując o pracę lub rejestrując się, dla
którego zakładasz konto, będziemy przetwarzać informacje, które nam podasz.
Prosimy, abyś podawał nam tylko te informacje, które są poprawne i istotne.
Zbieramy od Ciebie dane osobowe w celu;
•
odpowiadanie na pytania, wskazówki, opinie, wnioski lub prośby, jeśli takie masz Wypełnił
formularz lub zostawił dane
•
aby móc dostarczać informacje o naszych usługach i innych działaniach i tych lepiej
dostosować się do swoich życzeń i cech
•
zwracać się do Ciebie w sprawie ofert, wydarzeń i innych informacji, które mogą Cię
zainteresować być
•
aby móc wysyłać Ci e-maile, takie jak biuletyny lub oferty pracy
•
przetwarzanie lub zarządzanie twoimi opiniami lub skargami w celu świadczenia naszych
usług i aby ulepszyć zasoby lub lepiej Ci służyć.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Przechowujemy Twoje dane w celu realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wymagany okres
przechowywania danych określamy na podstawie przepisów prawa oraz ryzyk roszczeniowych,
kierując się zasadą, że nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne.
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Kandydaci, (potencjalni) kandydaci, osoby samozatrudnione, pracownicy tymczasowi,
pracownicy dostawców lub uczestnicy naszych klientów.
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych usług HR, w tym; pośrednictwo,
zatrudnienie tymczasowe, oddelegowanie, listy płac, rekrutacja i selekcja, zatrudnianie i
wypożyczanie, rozwój osobisty i zdolność do zatrudnienia, reintegracja, doradztwo zawodowe i
outplacement, doradztwo, planowanie, administracja kadrowa i płacowa.
Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie
Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do naszych usług; niektóre z tych informacji są
wymagane do korzystania z naszych usług. Nie możemy świadczyć naszych usług bez tych informacji.
Dodatkowe informacje mogą być pożądane, aby lepiej dostosować usługę do twoich życzeń, jakości i /
lub dostępności lub w celu spełnienia bardziej szczegółowych pytań lub zobowiązań dotyczących
stanowiska i / lub klientów. Prosimy o przekazywanie nam tylko tych informacji, które są poprawne i
istotne.
Możemy również zbierać od Ciebie dane (kontaktowe), jeśli umieściłeś je na środkach publicznych,
tylko jeśli mamy uzasadniony powód, by przypuszczać, że byłbyś zainteresowany pracą lub naszymi
usługami. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, aby sprawdzić, czy jesteś zainteresowany
wypisaniem się z nas zgodnie z naszymi warunkami i przy należytym przestrzeganiu niniejszego
Oświadczenia o ochronie prywatności. Odpowiadasz za dane osobowe udostępnione przez Ciebie w
Internecie. Wskazówka: sprawdzaj to regularnie, a jeśli nie chcesz, aby informacje były dostępne dla
osób trzecich, odpowiednio je zasłoń.
Dotyczy to w szczególności - między innymi - następujących (dokumentów) danych osobowych:
Przy rejestracji;
•
Imię i nazwisko oraz adres (nazwa, adres, miejsce zamieszkania) dane, adres e-mail i inne
dane kontaktowe
•
data urodzenia, wiek, płeć
•
Curriculum Vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
•
informacje o szkoleniach i edukacji i / lub testach, które sam przeszedłeś lub za naszym
pośrednictwem lub Gotowe
•
dane o dyspozycyjności i urlopie
•
inne informacje, które są lub mogą być ważne w kontekście oceny przydatności jako
kandydata, na przykład referencje i certyfikaty
•
zdjęcie i film paszportowy (wprowadzenie) - na zasadzie dobrowolności
Dowód tożsamości może być przechowywany i sprawdzany podczas rekrutacji i selekcji w celu
zweryfikowania, czy możesz pracować w Holandii. Jeśli nie podejmiesz u nas pracy w ciągu czterech
tygodni, dowód tożsamości zostanie usunięty.
Zależy nam na integracyjnym rynku pracy, w którym może uczestniczyć każdy, kto może. Prosimy o
informacje, takie jak płeć, aby się z Tobą komunikować, informacje o wieku, aby zidentyfikować Cię w
naszych systemach i określić, czy mamy określone obowiązki (np. W odniesieniu do wynagrodzeń i
czy potrzebujemy zgody rodziców lub opiekunów) .
Moment, w którym pracujesz dla PlenB B.V. może pracować / pracować / pracować;
•
obywatelstwo, numer ubezpieczenia społecznego, dowód tożsamości, zezwolenie na pracę
•
inne dane związane z rejestracją personelu, wynagrodzeń i nieobecności w pracy
Jeśli jesteś zatrudniony i wypożyczony przez nas klientowi
•
dane niezbędne w kontekście ograniczenia odpowiedzialności najemcy (np Imię i nazwisko,
adres, data urodzenia, numer BSN, rodzaj dowodu osobistego, numer i okres ważności, jeśli
są dostępne: zezwolenie na pobyt, zaświadczenie A1, zezwolenie na pracę)
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PlenB B.V. rejestruje specjalne dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia
zobowiązań prawnych lub jeśli jest to w inny sposób dozwolone przez lub zgodnie z prawem. Przez
„specjalne dane osobowe” rozumie się; dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów
politycznych, religii lub filozofii lub przekonań, danych genetycznych i biometrycznych, zdrowia, życia
seksualnego, przynależności do związków zawodowych, przestępczych danych osobowych i / lub
danych osobowych dotyczących bezprawnego lub nieprzyjemnego zachowania.
Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych usług HR, w tym mediacji,
zatrudnienia tymczasowego, oddelegowania, płac, rekrutacji i selekcji, zatrudniania i wypożyczania,
rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, reintegracji, poradnictwa zawodowego i
outplacementu, doradztwa, planowania i administracja kadrowo-płacowa.
Mówiąc dokładniej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu;
•
komunikować się (poprawnie i jasno) z Tobą
•
składać oferty i / lub przekazywać informacje o usługach i inne działania i aby lepiej
dostosować je do Twoich życzeń i cech, robimy to przez nas pracowników i częściowo
zautomatyzowane (np. z ofertą pracy)
•
kontaktować się z Tobą w sprawie ofert handlowych, biuletynów, wydarzeń i promocji
które mogą Cię zainteresować, tylko jeśli jesteś zarejestrowany
•
przetwarzać lub odpowiadać na Twoje opinie lub skargi w celu ulepszenia naszych usług i
ulepszyć zasoby lub zapewnić lepszą obsługę
•
ulepszać nasze usługi; jeśli na przykład jesteśmy w celach szkoleniowych nagrywać rozmowy,
poinformujemy Cię z wyprzedzeniem
•
ocenić swoją przydatność i dostępność w związku z mediacją do praca stała lub tymczasowa
lub zlecenie, z których również można skorzystać wyniki testów, sprawdzanie referencji,
media społecznościowe (tylko jeśli jest to naprawdę istotne dla stanowiska i jest wskazany w
tekście oferty pracy)
•
uzyskaj wgląd w firmy, w których lub przez które możesz zostać oddelegowany, lub w jaki
sposób możemy Ci pomóc wspierać lub doradzać w poszukiwaniu pracy
•
aby przedstawić Cię naszym klientom, można to również zrobić za pomocą dźwięku i / lub
materiały wizualne, w przypadku filmów lub zdjęć: tylko wtedy, gdy używasz ich dobrowolnie
dostarczył nam lub dostarczył nam go; najlepiej jak to możliwe, zgodnie z Twoimi życzeniami
dostępność i planowanie możliwości z naszym klientem
•
nawiązywać i utrzymywać z Tobą relacje pracownicze lub personalne / mediacyjne oraz do
wykonywania odpowiednich czynności administracyjnych
•
wypełnić nasze zobowiązania dotyczące reintegracji i spełnić (rządowe) narzucone cele), aby
pomóc osobom z większym (mniejszym) dystansem do rynku pracy pomóc w pracy
•
do przeprowadzenia niezbędnych działań i administracji w przypadku, gdy jesteśmy
ubezpieczeni
•
rejestrować zlecenie z klientem w umowie z klientem oraz do utrzymania i wykonania umowy
z klientem
•
promować swój rozwój osobisty i szanse na zatrudnienie, w tym poprzez szkolenia, szkolenia i
testy
•
pokieruj swoją karierą i pomóż w outplacementu
•
do celów zarządzania, w tym; informacje zarządcze, dostarczając wewnętrzne audyty i
bezpieczeństwo eksploatacji oraz przeprowadzanie audytów i audytów
•
cel jakościowy, taki jak certyfikacja
•
być uprawnionym do dotacji, zniżek do składek, korzyści związanych z kosztami płac itp.
•
jeśli nawiązaliśmy z Tobą relację pracowniczą lub personalną / mediacyjną, np zgodność z
prawem i regulacjami, w tym między innymi identyfikacja, prawo pracy, przepisy podatkowe i
dotyczące ubezpieczeń społecznych, emerytury, zapobieganie oszustwom oraz krajowe i
międzynarodowe przepisy dotyczące sankcji.
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Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Okresy przechowywania, których używamy, zależą od obowiązujących ustawowych okresów
przechowywania, wszelkich ryzyk związanych z roszczeniami lub innych zobowiązań, w oparciu o
zasadę, że Twoje dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne.
To znaczy:
Kandydaci (jeśli (jeszcze) nie pracowaliście w PlenB B.V.)
Twoje dane z mediacji (CV, doświadczenie zawodowe, szkolenie itp.) Są dostępne do dwóch lat od
ostatniego kontaktu, jeśli nie jesteś członkiem PlenB B.V. pracował.
Jeśli nie chcesz już być pośrednikiem, możesz to zgłosić swojej osobie kontaktowej lub pisząc na
adres info@plenb.nl. PlenB B.V. nie będzie już się z Tobą kontaktować ani pośredniczyć w kontaktach
z nim. Twoje dane osobowe są nadal dostępne przez trzy miesiące kalendarzowe w chronionym
środowisku ze względu na ryzyko roszczeń. W tym chronionym środowisku Twoje dane są dostępne
tylko dla Plenb B.V. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane zostaną trwale usunięte.
Jeśli zdecydujesz się na PlenB B.V. działa / pracował
Twoje dane osobowe są dostępne do dwóch lat od zakończenia zatrudnienia.
Niektóre dane osobowe są dłużej dostępne dla PlenB B.V., na przykład na potrzeby roszczeń,
audytów i zobowiązań podatkowych.
Jeśli nie chcesz już być pośredniczony, możesz to zgłosić w MijnPlenB.nl lub za pośrednictwem
info@plenb.nl lub osoby kontaktowej. PlenB B.V. nie będzie się już z Tobą kontaktować ani
pośredniczyć w kontaktach z Tobą. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą archiwizowane w
chronionym środowisku po dwóch latach. Twoje dane osobowe będą wówczas dostępne wyłącznie
dla PlenB B.V. na ściśle określonych warunkach zgodnie z obowiązującymi celami i warunkami.
Relacje biznesowe
Przetwarzamy dane osobowe osób, które pracują dla firm, z którymi prowadzimy interesy (1) w celu
składania ofert i / lub udzielania informacji o usługach i innych działaniach oraz (2) utrzymywania
relacji biznesowych oraz (3) umowy cesji zamknąć i utrzymać.
Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie;
•
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
•
funkcjonować
•
dane firmy, dla której pracujesz lub reprezentujesz
•
dane, aby utrzymać z Tobą dobre relacje biznesowe
•
dane dotyczące wydarzeń i spotkań.
Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe.
Zbieramy Twoje dane;
•
rejestrować, utrzymywać i wypełniać umowę z Tobą
•
komunikować się z tobą
•
utrzymywać z Tobą dobre relacje biznesowe w celu;
•
aby móc oferować usługi, upominki promocyjne i / lub informacje móc udzielać
informacji o usługach i innych działaniach;
•
zwracać się do Ciebie w sprawie ofert handlowych, newsletterów, wydarzeń i promocji
działania, które mogą Cię zainteresować.
•
aby móc wystawiać faktury
•
określenie zdolności kredytowej
•
aby zapewnić Tobie i / lub Twoim współpracownikom dostęp do portalu i zarządzania kontem
zorganizować
•
do celów raportowania (na przykład, aby uzyskać właściwą osobę właściwy raport zapewniać)
•
przetwarzać lub odpowiadać na Twoje opinie lub skargi w celu ulepszenia naszych usług i
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•

ulepszyć zasoby lub zapewnić lepszą obsługę
ulepszyć nasze usługi

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Okresy przechowywania, których używamy, zależą od przydatności danych do utrzymania lub
rejestrowania naszych relacji oraz innych celów wymienionych powyżej, obowiązujących ustawowych
okresów przechowywania, wszelkich ryzyk związanych z roszczeniami lub innych obowiązków
wynikających z zasady, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż konieczne do
tego.
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