Privacyverklaring WOW HR
W ie ben ik?
WOW HR verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat je
bij WOW HR informatie opvraagt of een (nieuwe) klant bent. Jouw persoonsgegevens worden in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. In deze
verklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik verzamel, waarom ik dit doe en wat jouw rechten zijn
met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met
nienke@wowhr.nl.

W elke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang wordt dit bewaard?
Onderstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van diensten en/of een overeenkomst
naar behoren uit te kunnen voeren. Zonder jouw persoonsgegevens, kan WOW HR geen goede
uitvoering garanderen.
Indien de verwerking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, zal WOW HR je
daarover informeren, als wel gevolgen aangeven wanneer je ervoor kiest persoonsgegevens niet te
verstrekken.
Hieronder een opsomming van de gegevens die WOW HR verwerkt en hoe lang bewaart:
Overeenkomst
Voor het uitvoeren van een overeenkomst heeft WOW HR jouw naam, e-mail, telefoonnummer en
mogelijk nog andere gegevens nodig om je een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van de
overeenkomst. Tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst, bewaar ik deze gegevens in mijn
klantenbestand.
Administratie
Om te kunnen factureren en een financiële administratie te kunnen voeren, verwerkt WOW HR jouw
(bedrijfs)naam of die van een contactpersoon, factuurgegevens, e-mail en openstaande saldo. Deze
gegevens zijn noodzakelijk om de juiste financiële administratie te kunnen voeren en vanuit de
Belastingdienst verplicht om 7 jaar te bewaren.
Klantcontact
Via het contactformulier op de website worden jouw gegevens gevraagd om in te vullen zodat
opgevraagde informatie verstrekt kan worden, contact kan worden onderhouden of onverhoopt
klachten kunnen worden opgelost. Gegevens die worden verzonden verwijder ik nadat de vraag of
klacht is afgerond.
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M et welk doel verwerkt W OW HR de gegevens?
WOW HR verwerkt persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is en wanneer de verwerking
noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst ter levering van diensten.
Het kan voorkomen dat WOW HR de persoonsgegevens verwerkt voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang. In dat geval beoordeelt WOW HR of jouw belangen, grondrechten of
fundamentele vrijheden zwaarder wegen, dan die gerechtvaardigde belangen. Wanneer dit niet het
geval is, verwerkt WOW HR jouw persoonsgegevens op grond van de belangenafweging.
Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Hierbij kun
je denken aan het verwerken van gegevens:
•
•
•

om aan jou als klant informatie of een uitnodiging te sturen;
om juridische aanspraken te kunnen behandelen;
om bij klantcontact vragen of klachten te beantwoorden;

•

om in bepaalde gevallen uitvoering te geven aan onze bedrijfsactiviteiten.

W orden gegevens gedeeld met derden?
WOW HR geeft persoonsgegevens niet zomaar door aan een derde partij, tenzij dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van diensten, overeenkomsten of wettelijk verplicht is. Mocht dit noodzakelijk zijn,
vraagt WOW HR – bij jou als klant – eerst om een schriftelijke toestemming.
Derden - aan wie WOW HR jouw persoonsgegevens heeft verstrekt - zijn zelf verantwoordelijk voor
de naleving van de privacywetgeving. WOW HR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens.
WOW HR verkoopt geen gegevens aan derden.

Hoe is de beveiliging van persoonsgegevens geregeld bij W OW HR?
WOW HR neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.
Zo zorgt WOW HR dat alleen de eigenaar toegang heeft tot jouw persoonsgegevens en de website
wordt beveiligd door middel van een SSL certificaat. Mocht je de indruk hebben dat jouw
persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik,
neem dan contact op met WOW HR.
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W at zijn jouw rechten?
Vanuit de AVG heb je de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•
•

het recht op inzage en kopie;
het recht op rectificatie;
het recht op gegevenswissing;
het recht op beperking van de verwerking;
het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je een verzoek mailen naar WOW HR.
Belangrijk om te weten is dat de bovenstaande rechten niet ‘absoluut’ zijn. Met andere woorden
WOW HR hoef niet in alle gevallen in te gaan op de uitvoering van een van de rechten.
Mocht je een verzoek indienen, dan geeft WOW HR jou binnen 1 maand een reactie op het verzoek.
WOW HR zal daarin aangeven of en hoe aan het verzoek gehoor gegeven kan worden en met welke
reden(en).

Tot slot?
Het kan onverhoopt voorkomen dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van WOW HR, een klacht hebt
over de wijze waarop WOW HR de persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Je
kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit
Persoonsgegevens, zie website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
WOW HR behoudt het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Raadpleeg daarom
regelmatig de verklaring op de website, zodat je geïnformeerd blijft.
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