
 

 

Privacyverklaring 
 

Wie we zijn en hoe we uw persoonsgegevens verwerken 
 
We willen een veilige en beveiligde gebruikerservaring aanbieden. We willen verzekeren dat de 
informatie die u ons verstrekt, of die we verzamelen via diverse kanalen (waaronder onze 
website, via schriftelijke correspondentie (waaronder e-mail), gesprekken of ontmoetingen met 
ons bedrijf, of ons kantoor, alleen wordt gebruikt voor de in dit privacy beleid beschreven 
doeleinden.  
 
We willen u aan de hand van dit privacy beleid informatie verstrekken over de soorten 
persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we de gegevens gebruiken en 
de manieren waarop de gegevens worden verwerkt. We streven er tevens naar de 
transparantieverplichting krachtens de Algemene verordening 2016/679 van de EU inzake 
gegevensbescherming (“AVG”) en eventueel geldende nationale wetgeving na te leven. 
 
SalesHuys, gevestigd aan Doejenburg 202 a, 4021 HR te Maurik is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: www.saleshuys.nl 
Doejenburg 202 a 
4021 HR Maurik 
+ 31 344-601180 
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Werkingssfeer 

 

Uw persoonsgegevens beschermen is onze prioriteit. In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe 
SalesHuys persoonsgegevens verwerkt en beschermt betreffende: 

• Kandidaten die zich bij ons registreren voor functies die we beheren voor andere 
werkgevers en voor functies bij de bedrijven, of die zich via onze website, , sociale 
media sites of andere bronnen bij ons registreren; 

• Potentiële kandidaten; 
• Potentiële cliënten; 
• Zakelijke contacten bij onze cliënten en leveranciers; 
• En gebruikers van onze websites 

 
In het beleid is ook informatie voor u opgenomen over uw privacy rechten, waaronder het recht 
om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw gegevens. Mocht u contact met 
ons willen opnemen, raadpleeg dan de rubriek “Hoe u contact met ons kunt opnemen” van dit 
beleid. 
  



 

Persoonsgegevens die wij verwerken en verzamelen 

 
SalesHuys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

 

Kandidaten 
Wanneer u zich bij ons inschrijft als kandidaat zodat wij u dienstverlening over het vinden van 
werk kunnen aanbieden, verwerken we uw persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot 
uw naam, contactgegevens en de informatie uit uw cv. SalesHuys die in dit geval optreedt als 
Verwerkingsverantwoordelijke, is degene die het proces beheert waarvoor u een aanvraag 
hebt ingediend. 

 

Wanneer u onze website gebruikt, op linken klikt in e-mails die we u toesturen, deze opent of 
doorstuurt, of wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van job alerts en andere vormen 
van inhoud van ons, verzamelen we ook persoonsgegevens uit die interacties.  

 
We krijgen ook persoonsgegevens over u van derden waaronder, 

o Personen waarmee u werkt of werkte en die ons meer inlichtingen kunnen 
geven over u - wanneer u een betrekking wordt aangeboden; 

o Vroegere werkgevers - om tewerkstellingsdata te bevestigen; 
o Onderwijsinstellingen - om uw academische kwalificaties te controleren;  
o Openbaar beschikbare bronnen zoals LinkedIn en sociale media sites om de 

informatie die we over u bijhouden te verbeteren zodat dit ons helpt geschiktere 
functies voor u te vinden; 

o Cliënten aan wie we uw cv hebben verstrekt en die een gesprek met u hebben 
gehad in het kader van een sollicitatie of die feedback op uw cv hebben 
gegeven. 

 

Potentiële kandidaten 
We verzamelen persoonsgegevens over u, waaronder uw naam, contactgegevens en 
beroepsmatige biografische gegevens die we uit openbaar beschikbare bronnen zoals 
LinkedIn, cv-websites en sociale mediawebsites hebben verkregen, zodat we contact met u 
kunnen opnemen wanneer we menen dat onze dienstverlening inzake het vinden van werk u 
op een latere datum kan interesseren. We kunnen ook uw persoonsgegevens verkrijgen via 
een andere kandidaat of een werkgever die u als contactpersoon aanbeveelt. SalesHuys die in 
dit geval zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, is het bedrijf waarvan de medewerker 
die u als potentiële kandidaat heeft geïdentificeerd, deel van uitmaakt. 
 

Cliënten 
Wij verzamelen gegevens over uw bedrijf waaronder bedrijfsgegevens, contactpersoon 
gegevens, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de 
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.   
We verwerken ook persoonsgegevens over welke communicatie we met u hebben gehad, 
waaronder gegevens die aangeven of u de e-mails, nieuwsbrieven of andere inhoud we u 
hebben toegestuurd, heeft geopend of doorgestuurd. We verwerken ook feedback die u over 
onze kandidaten geeft. SalesHuys die in dit geval optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke is 
het bedrijf die de tegenpartij is in het contract dat we afsluiten met u of met het bedrijf dat u 
vertegenwoordigt. Als u ons informatie verstrekt over een kandidaat (als u bijvoorbeeld 
bevestigt dat een kandidaat met u heeft gewerkt of als u een referentie verstrekt), verkrijgen we 
uw gegevens van de kandidaat en houden we de persoonsgegevens bij die u ons over die 
kandidaat verstrekt. 
We verwerken persoonsgegevens over u uit bronnen van het openbaar domein zoals LinkedIn 
en socialenetwerksites of omdat u een gedelegeerde was op een van onze events of op een 
event waarvan de eventorganisator gegevens over gedelegeerden met ons mag delen. 

 



 

Potentiële cliënten 
We verzamelen persoonsgegevens over u, waaronder uw bedrijfsgegevens die we uit 
openbaar beschikbare bronnen zoals LinkedIn, en sociale mediawebsites hebben verkregen, 
zodat we contact met u kunnen opnemen wanneer we menen dat onze dienstverlening u op 
een latere datum kan interesseren. We verwerken persoonsgegevens over u uit bronnen van 
het openbaar domein zoals LinkedIn en socialenetwerksites of omdat u een gedelegeerde was 
op een van onze events of op een event waarvan de eventorganisator gegevens over 
gedelegeerden met ons mag delen. 
SalesHuys die in dit geval zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, is het bedrijf 
waarvan de medewerker die u als potentiële cliënt heeft geïdentificeerd, deel van uitmaakt.’ 
 

Gebruikers van onze websites of apps 
We verzamelen gegevens over uw interactie met onze website of apps, zoals de pagina’s die u 
bezoekt.  Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen we ook informatie over uw 
vraag/vragen. Saleshuys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U 
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van uw browser verwijderen. 

Leveranciers 
Wij verzamelen gegevens over uw bedrijf waaronder bedrijfsgegevens, contactpersoon 
gegevens, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de 
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.   

 
  



 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken 

 
Kandidaten 
We gebruiken uw persoonsgegevens om: 

• u dienstverlening over het vinden van werk aan te bieden; 
• met u te communiceren; 
• u in staat te stellen uw cv op te laden en voor betrekkingen te solliciteren; 
• uw ervaring te personaliseren door een kandidatenprofiel te creëren; 
• u advies te verstrekken over sollicitatiegesprekken en loon en u direct marketing 

toe te sturen om u te informeren over tewerkstellingsopportuniteiten, 
sectorverslagen en inzichten, events, promoties en wedstrijden, en andere inhoud 
in overeenstemming met uw marketingkeuzes. 

• We gebruiken ook doelgerichte en relevante advertenties via banners op onze 
website en binnen uw sociale netwerken om u en mensen zoals u vacatures en 
inhoud aan te bieden waarvan we menen dat deze u kunnen interesseren. We 
stemmen deze advertenties op u af op basis van uw vroegere interacties met onze 
website, e-mails en via gesprekken die u met onze medewerkers heeft gehad. Uw 
interactie met onze advertenties kan worden gebruikt om de doeltreffendheid van 
onze advertentiecampagnes te meten en om onze marketingstrategie te 
verbeteren. 

 
Potentiële kandidaten 
We gebruiken uw persoonsgegevens om: 

• te bepalen of u interesse zou kunnen hebben voor onze diensten en te bepalen 
hoe we u kunnen helpen; 

• contact met u op te nemen en na te gaan of u interesse heeft voor onze diensten. 

Gebruikers van onze websites of apps 
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om: 

• uw ervaring te verbeteren en te personaliseren wanneer u onze website of apps 
gebruikt; 

• en advertenties te personaliseren die u van ons ontvangt. 

 
Potentiële cliënten 
We gebruiken uw persoonsgegevens om: 

• te bepalen of u interesse zou kunnen hebben voor onze diensten en te bepalen 
hoe we u kunnen helpen; 

• contact met u op te nemen en na te gaan of u interesse heeft voor onze diensten. 

 
Cliënten  
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en/of om: 

• u wervings- en selectiediensten aan te bieden; 
• en overige aangeboden diensten door SalesHuys 
• met u te communiceren; 
• feedback van u te krijgen over onze diensten via cliënttevredenheidsenquêtes om 

onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen; 
• onze zakelijke relatie met u in stand te houden; 
• uw vragen te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt; 
• onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u na te komen; 
• rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen; 
• en voor direct marketing doeleinden.  



 

 

 
Leveranciers 
We gebruiken uw persoonsgegevens: 

• om met u te communiceren; om onze zakelijke relatie met u in stand te houden; 
• om uw vragen te beantwoorden wanneer u ons contracteert; 
• om onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u na te komen; 
• om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen; 
• en voor direct marketing doeleinden. 

 
U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten van ons door aanwending 
van de uitschrijvingsmethodes die zijn opgenomen in de berichten die we u toesturen, of door 
contact met ons op te nemen.  

 
Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
Op grond van de AVG, doen we een beroep op de volgende rechtsgronden voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens: 
 
(a) Uitvoering van een contract - om onze verplichtingen in het kader van een contract met u 
uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer cliënten contracteren voor diensten en kandidaten onze 
algemene voorwaarden aanvaarden, of voor potentiële cliënten of kandidaten om bepaalde 
diensten te verlenen die nodig zijn om een contract met ons te sluiten 
(b)  Naleving van een wettelijke verplichting - wanneer we uw persoonsgegevens moeten 
verwerken om aan verplichtingen uit wet- of regelgeving te voldoen. 
(c)  Onze rechtmatige belangen of die van een derde - waaronder: 

• het beantwoorden van uw verzoeken en vragen (in dit geval bestaat het 
rechtmatige belang van de bedrijven in het in stand houden van een constante en 
bijgewerkte communicatie met cliënten en kandidaten, wat deel uitmaakt van elke 
commerciële relatie); 

• het optimaliseren van de werking van onze website en de gebruikerservaring; 
• het contacteren van potentiële cliënten om commerciële relaties aan te knopen 

met de cliënten  
• u informeren over onze diensten, job kansen, sectorrapporten en inzichten, events, 

promoties en wedstrijden (het rechtmatige belang SalesHuys bestaat in het 
informeren van cliënten en kandidaten over vergelijkbare diensten en producten) 
en; 

• te verzekeren dat onze activiteiten op een efficiënte manier worden uitgevoerd of 
tevredenheidsenquêtes over onze diensten voeren. 

 
 
(d) Toestemming In sommige omstandigheden zullen we uw toestemming vragen om uw 
persoonsgegevens te verwerken. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een vacature, bieden wij 
u de mogelijkheid om u in te schrijven voor soortgelijke vacature-alerts. Wanneer we uw 
persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u op elk moment het recht 
om uw toestemming terug in te trekken. Mocht u uw toestemming willen intrekken, neem dan 
contact op met ons. 
 

 
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 
SalesHuys neemt geen beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming 
berusten; er is altijd menselijke tussenkomst voordat een beslissing wordt genomen. 

 

  



 

 
Met wie we uw persoonsgegevens delen 
 
We delen uw persoonsgegevens met: 
 
Derden 
Als u een kandidaat bent, delen we uw persoonsgegevens met cliënten die vacatures hebben 
voor functies die uw interesse wegdragen. De toepasselijke rechtsgrond hier is dezelfde als die 
welke hierboven is beschreven: de uitvoering van het contract met cliënten of kandidaten, of 
om bepaalde diensten te verlenen die vereist zijn voor het sluiten van een contract, en de 
rechtmatige belangen van SalesHuys bij het verstrekken van informatie over kandidaten en 
diensten aan cliënten. 
We delen ook uw persoonsgegevens en, wanneer dit nodig is, en wettelijk toegestaan, 
bijzondere categorieën gegevens met derden-dienstverleners die namens ons diensten 
verlenen en taken verrichten, zoals: 

• het controleren van referenties voor dienstverband; 
• het controleren van kwalificaties; 
• het verifiëren van gegevens die uw heeft verstrekt bij derden; 
• het uitvoeren van psychometrische evaluaties of vaardigheidstesten; 
• het hosten van persoonsgegevens voor ons; 
• het verstrekken van professioneel advies aan ons; 
• het verstrekken van gegevensanalyses aan ons; 
• het uitvoeren van testen en ontwikkelingswerkzaamheden aan onze bedrijf 

technologische systemen; 
• het afnemen van enquêtes namens ons; ons helpen met u te communiceren; 
• en het verstrekken van onderzoeksdiensten, diensten van een mailingbedrijf of 

andere direct marketingdiensten. 
 
We eisen contractueel minimale normen voor vertrouwelijkheid en gegevensbescherming van 
onze derden-dienstverleners. 

 

Overige gevallen van gegevensverstrekking 
Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken: 

• als we hiertoe juridisch verplicht zijn; 
• aan rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders of andere overheidsinstanties; 
• en aan nieuwe bedrijfseigenaars en hun adviseurs in het kader van een 

reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie of andere vorm van overdracht 
of terbeschikkingstelling van alle bedrijfsactiviteiten of een deel daarvan. 

  



 

 

Uw persoonsgegevens veilig houden 
 
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd en handhaven 
deze om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, 
de ongeoorloofde verstrekking ervan of de ongeoorloofde toegang ertoe, hetzij per ongeluk, 
hetzij onrechtmatig. Uitsluitend gemachtigde personeelsleden en derden-dienstverleners 
krijgen toegang tot persoonsgegevens op een “need-to-know”-basis (d.i. de noodzaak om 
kennis te nemen van de gegevens voor uitoefening van de functie of de vervulling van de 
taken) en deze werknemers en dienstverleners zijn contractueel verplicht om op een 
vertrouwelijke manier met deze gegevens om te springen. 
 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die we over u bijhouden 
U heeft meerdere rechten op grond van de Europese gegevensbeschermingswetten. Tot deze 
rechten behoren het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om uw 
persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken; om de 
persoonsgegevens die u ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een 
gestructureerd, machine leesbaar formaat te verkrijgen en om ons te vragen om deze 
gegevens met een andere gegevensverantwoordelijke te delen (overdraagbaarheid). 
Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige 
omstandigheden (vooral wanneer we uw persoonsgegevens niet dienen te verwerken om een 
contractuele of andere juridische verplichting na te komen, of wanneer we de gegevens voor 
direct marketing gebruiken). 
Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld als we om aan uw verzoek te voldoen 
persoonsgegevens over een andere persoon zouden bekendmaken, wanneer de rechten een 
inbreuk zouden vormen op de rechten van een derde (met inbegrip van uw rechten) of 
wanneer u ons vraagt om gegevens te verwijderen die we wettelijk moeten bijhouden of 
waarvoor we een groot rechtmatig belang hebben om deze bij te houden. We brengen u op de 
hoogte van alle relevante uitzonderingen waarop we een beroep doen wanneer we gevolg 
geven aan uw verzoek. 

  



 

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen 

Uw rechten laten gelden  

Om uw rechten te laten gelden, uw toestemming voor verwerking in te trekken of zich uit te 
schrijven voor het krijgen van marketingberichten van ons, kunt u: 

• ons een e-mail sturen via info@saleshuys.nl 
• een schrijven richten naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming 

(DPO) op volgend adres:   

 
SalesHuys 
Doejenburg 202 A 
4021 HR Maurik 
t.a.v. DPO, Mirjam Middelhoven 
 

Vragen en Klachten  
 
SalesHuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze DPO of via info@saleshuys.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saleshuys.nl, dan verwijderen wij 
deze informatie. 
 
Mirjam Middelhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van SalesHuys. 
Zij is te bereiken via info@saleshuys.nl 

 
Als u blijvende bezorgdheden heeft of meent dat er een inbreuk op uw persoonsgegevens 
werd gepleegd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw bevoegde toezichthoudende 
overheid.  
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Hoelang we uw persoonsgegevens bijhouden 
 
We houden uw persoonsgegevens bij zolang dit nodig is om het doeleinde te verwezenlijken 
waarvoor ze werden verzameld; het kan hierbij gaan om een permanent doeleinde. Als u 
bijvoorbeeld een kandidaat bent, houden we uw persoonsgegevens bij gedurende de termijn 
van onze zakelijke relatie met u en daarna, aangezien we vaak kandidaten aan de hand van 
arbeidsbemiddelingen gedurende meerdere jaren en potentieel gedurende hun hele carrière 
ondersteunen. 
 
Sommige persoonsgegevens houden we langer bij dan andere. Om de passende 
bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met factoren zoals de 
doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, waaronder alle wettelijke, 
regelgevende of boekhoudkundige verplichtingen of verplichtingen betreffende rapportering, de 
aard en de hoeveelheid persoonsgegevens die we over u bijhouden en het mogelijke risico op 
schade voor u door ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens of door ongeoorloofde 
toegang daartoe. 
 
Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, doen we dit 
tot u ons vraagt om hiermee te stoppen, en voor een korte periode hierna (om ons in staat te 
stellen uw verzoek in te willigen). Het feit dat u ons heeft gevraagd om u geen direct marketing 
toe te sturen of uw gegevens niet oneindig lang te verwerken wordt ook bijgehouden; zo 
kunnen we aan uw verzoek voldoen. 
 

 

Wijzigingen aan ons privacybeleid 

 

We kunnen dit privacy beleid op elk moment wijzigen. Wanneer we dit doen, publiceren we de 
bijwerkingen op deze website. 
Deze versie van het privacy beleid is van kracht sinds Juni 2022.  

 


