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Flexdoktersassistente.nl doktersassistente & waarneembemiddeling respecteert
uw privacy en draagt en zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wanneer u
persoonsgegevens deelt met Flexdoktersassistente waarneembemiddeling gaat
u ook akkoord met dit privacy statement als ook met de wijze waarop wij
persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Het doel van gegevensverzameling
is dat we werkaanbieders en werkzoekende aan elkaar te koppelen, het contact
op te zetten en kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor invalwerk of
kennismaking procedure en dat u voorgesteld kan worden aan diverse
opdrachtgevers, werknemers en ZZP- doktersassistenten van
Flexdoktersassistente waarneembemiddeling. Daarnaast hebben wij de
gegevens van werkzoekende nodig om betalingen uit te kunnen laten voeren
indien een werkzoekende is aangenomen door ons. Om dit mogelijk te maken is
het vereist dat wij in dat geval ook jouw BSN nummer ontvangen om aanmelding
bij de organisatie die jouw verloning mogelijk maakt. Deze gegevens bewaren wij
verder niet zelf maar worden door de juridisch werkgever bewaard. Gegevens
die ook worden gebruikt zijn NAW gegevens en gegevens die naar voren komen
op uw C.V. Hiertoe behoren geen zakelijke gegevens.
Flexdoktersassistente waarneembemiddeling verbindt zich ertoe om alle
noodzakelijke maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of
openbaarmaking. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan
noodzakelijk is, of wettelijk verplicht is. De gegevens zullen worden vernietigd,
zodat zij niet hergebruikt kunnen worden.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Op het moment dat je je inschrijft bij Flexdoktersassistente
waarneembemiddeling en akkoord geeft op ons Privacy Statement, dan geef je
toestemming dat Flexdoktersassistente vanaf dat moment jouw
persoonsgegevens 2 jaar in het bestand bewaard. Daarna komen we graag weer
in contact met jou of we jouw persoonsgegevens in ons bestand mogen houden.
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