
 
 
 

Privacy Statement  

Wij verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, kandidaten en referenten.  

In dit privacy statement geven wij u informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.    

 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?   

EQURIUS is gevestigd te ’s Gravenhage, Archimedesstraat 121 en is de verwerkingsverantwoordelijke 
voor de persoonsgegevens.     

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?  

Opdrachtgevers 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:    

• Een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren; 

Kandidaten  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:  

• U te bemiddelen naar een nieuwe functie;    

• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar 
een nieuwe functie;  

Wij kunnen ook bij derden referenties inwinnen en persoonsgegevens gebruiken die wij van u op 
internet vinden.  Dat doen wij alleen nadat wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen.  De 
informatie die wij hebben verzameld (onder vermelding van de bronnen) bespreken wij met u.   

Wij kunnen ook gegevens (zoals NAW-gegevens en arbeidsverleden) verzamelen, indien u deze heeft 
geplaatst op publieke middelen, waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in een andere 
functie.    

Referenten 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de geschiktheid van een kandidaat beter te kunnen 
beoordelen.     

 



 
 
 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

EQURIUS gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend op de volgende gronden:  

- wettelijke verplichting;  

- uitvoering van een overeenkomst;  

- van u gekregen toestemming;  

- gerechtvaardigd belang.  

Hoe zorgen wij dat uw persoonsgegevens veilig bij ons zijn?  

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van 
uw persoonsgegevens te voorkomen.    

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij die nodig hebben. Hoe lang wij persoonsgegevens 
bewaren is afhankelijk van de looptijd van de bemiddeling, wettelijke bewaartermijnen en 
verjaringstermijnen. 

Derde partijen 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die 
namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere 
zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht.     

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers waar wij u als kandidaat 
aan voor kunnen stellen.   

Uw rechten 

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:  

• Uw persoonsgegevens bij ons opvragen. 

• Uw persoonsgegevens laten veranderen als die niet kloppen. 

• Uw persoonsgegevens laten verwijderen. 
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld 
omdat wij uw persoonsgegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden. 

• Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. 



 
 

• Uw toestemming intrekken. 
Gaf u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming 
later weer stoppen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer. 

• Uw persoonsgegevens overdragen. 
Bijvoorbeeld wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of 
op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.  

• Het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk beperken. 
Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw persoonsgegevens. 

 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten 

Stuur een e-mail aan voorhoeve@equrius.com. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. 
Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren 
binnen een maand na ontvangst van uw e-mail. U kunt ook een brief sturen naar: 
EQURIUS 
T.a.v. dhr mr J.M. Voorhoeve 
Archimedesstraat 121 
2517 RT Den Haag 
 
Heeft u een vraag, tip of klacht? 

Stuur een e-mail naar voorhoeve@equrius.com. U kunt ook een brief sturen aan: 
EQURIUS 
T.a.v. dhr mr J.M. Voorhoeve 
Archimedesstraat 121 
2517 RT Den Haag 
 

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen 

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Op onze website vindt u altijd de laatste 
versie. Deze laatste versie is van 12 februari 2019. 


