Privacy Verklaring Ascending people
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten
welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij
Ascending people en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de
gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Wie zijn we?

Ascending people is gevestigd te Enschede, Hengelosestraat 511, 7521 AG.
Ascending people respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ascending people
handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door diensten
van Ascending people te gebruiken, dan wel door de website van Ascending people te bezoeken
verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons
worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch
bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld de
onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de
informatie die je hebt bekeken. Ascending people maakt gebruik van cookies.

Doeleinden gebruik cookies Ascending people
Een cookie laat toe dat jouw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Ascending
people maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Ascending People gebruikt cookies
bijvoorbeeld t.b.v.:
•

statistische doeleinden: om het gebruik van de Ascending People website te
analyseren. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Er kan bijvoorbeeld worden
bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Ascending people
weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op jouw computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien
nodig de help functie van jouw browser. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies de
werking van onze website kan beïnvloeden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt via onze website vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om deze diensten (waaronder coaching en bemiddeling) uit te kunnen
voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Ascending people.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Ascending people gegevens vast in haar database ten
behoeve van het gebruik door Ascending people. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen
deze vastleggen:
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
geboortegegevens, leeftijd, geslacht
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of
gedaan
gegevens over beschikbaarheid
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
pasfoto op vrijwillige basis

Wij leggen gegevens vast om:
• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen t.b.v. toelating tot ons
traineeship en bemiddeling naar een vacature dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik kan
worden gemaakt van testresultaten en referentiechecks.
• je te kunnen benaderen voor opdrachten en of vacatures indien je je hiervoor hebt
aangemeld.
• Deelname aan ons traineeship vast te kunnen leggen in een overeenkomst tussen Ascending
people en de trainee en deze te onderhouden en na te komen.
• een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en deze te onderhouden en na te komen.
• voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, waaronder coaching en trainingen.
Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
Ascending people kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, trainers en
gastsprekers. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd
belang en/ of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen genoemd bij
“Wij leggen gegevens vast om:”. Je kunt te allen tijde je cv en gegevens uit onze databank laten
verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
- Kandidaten:
Jouw gegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 1 jaar na
aanmelding bij Ascending people. Je krijgt één jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij
ons staat ingeschreven. Indien je geen interesse meer hebt voor ons traineeship dan wel bemiddeling
naar een vacature of opdracht dan kun je dit aan ons doorgeven. Je wordt dan niet meer benaderd en
bemiddeld. Na afloop van genoemde termijn worden jouw gegevens definitief bij ons verwijderd
tenzij aan ons wordt aangegeven dat inschrijving bij Ascending people nog steeds gewenst is. Indien
dat het geval is worden jouw gegevens voor een nieuwe termijn van 1 jaar bewaard.
- Trainees:
Indien je deelneemt aan ons traineeship zijn jouw gegevens beschikbaar gedurende het hele
traineeship bij Ascending people. Na afloop van het traineeip zal jou gevraagd worden of je bij ons
ingeschreven wilt blijven staan. Indien je geen interesse (meer) hebt in bemiddeling richting een
vacature dan zullen jouw gegevens worden verwijderd en zal je niet meer worden benaderd. Wil je
ingeschreven blijven staan dan krijg je 1 jaar na het laatste contact een bericht van ons met opnieuw
de vraag of je ingeschreven wilt blijven staan. Jouw gegevens worden na afloop van de termijn
definitief bij ons verwijderd tenzij aan ons wordt aangegeven dat inschrijving bij Ascending people
nog steeds gewenst is. Indien dat het geval is worden jouw gegevens voor een nieuwe termijn van 1
jaar bewaard.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor
hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy
Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Jouw rechten

Recht op dataportabiliteit
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft je het recht op dataportabiliteit. Dit
recht, ook wel het recht op gegevensoverdraagbaarheid genoemd, houdt in dat je het recht hebt om
jouw persoonsgegevens te ontvangen die door Ascending people van jou worden verwerkt. Je kunt
deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of de gegevens doorgeven aan
een andere organisatie.

Inzage /wijzigen /verwijderen gegevens
Als je je gegevens wilt inzien, aan wilt passen of jezelf en alle persoonlijke informatie die aan ons is
verstrekt uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met Angie Lukman opnemen per mail:
angie@ascendingpeople.nl of telefonisch op tel: 06-11710105. Wij zullen de informatie verstrekken,
aanpassen of verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Veranderingen

Ascending people kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of
wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is te allen
tijde in te zien op de website van Ascending people. Deze versie is opgesteld in april 2018.

Beveiliging

Ascending people doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de
gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy
Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met Angie
Lukman opnemen per mail: angie@ascendingpeople.nl of telefonisch op tel: 06-11710105.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

