PRIVACYVERKLARING (extern)
STOUT GROEP B.V. is als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres
Postcode
Plaats
KvK nr.
BTW nr.
Telefoonnummer
e-mailadres

: Voorstraat 3
: 4054 MV
: Echteld
: 09158435
: 815538443B01
: 0344-645050
: info@stoutgroep.nl

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe STOUT GROEP persoonsgegevens verwerkt
en gebruikt.
STOUT GROEP respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar diensten.
STOUT GROEP draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de
diensten van STOUT GROEP. Wees u er bewust van dat STOUT GROEP niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op
de website van STOUT GROEP. Uiteraard staat STOUT GROEP wel in voor de verwerkers
waarvan zij gebruik maakt.

PERSOONSGEGEVENS DIE STOUT GROEP VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die STOUT GROEP van u kan
verwerken:
- voor- en achternaam;
- (werk)adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- rekeningnummer (t.b.v. facturering)
- c.v.
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in
correspondentie, tijdens sollicitatiegesprek).
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE STOUT GROEP
VERWERKT
STOUT GROEP verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
bezoekers of klanten, tenzij deze actief en met toestemming aan ons zijn verstrekt.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG STOUT GROEP
PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van STOUT GROEP en/of omdat u deze zelf aan STOUT GROEP verstrekt.
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De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
Gegevens
Voor- en achternaam,
(werk)adresgegevens,
telefoonnummer, emailadres
Rekeningnummer

Doel
Bedrijfsadministratie
Contact onderhouden

Grondslag
Overeenkomst
Gerechtvaardigd belang

Facturering

Overige gegevens die u
actief aan ons verstrekt
c.v.

Contact onderhouden,
dienstverlening
Zoeken van een
opdracht/aanloop naar
arbeidsovereenkomst

Overeenkomst
Gerechtvaardigd belang
Gerechtvaardigd belang/
toestemming
Gerechtvaardigd belang
Toestemming

Wij voeren hierboven het gerechtvaardigd belang aan voor bepaalde gegevensverwerkingen.
Wij wegen hierbij ons en uw belang af. Ons belang om de gegevens te verzamelen, zodat wij
een goede bedrijfsvoering kunnen realiseren en diensten aan u kunnen leveren. En uw recht
op privacy. Wij gaan er bij deze afweging vanuit dat u verwacht dat wij bepaalde gegevens
van u verwerken als u een dienst van ons afneemt.
HOELANG UW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
STOUT GROEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
- tot 7 jaar na beëindiging van een overeenkomst op grond van Belastingwetgeving
Indien bovenstaande termijn niet van toepassing is:
- gedurende de looptijd van een opdracht- of arbeidsovereenkomst en zoveel langer
als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
- in elk geval niet langer dan 2 jaar indien er geen opdracht- of arbeidsovereenkomst is
gesloten;
- in het geval van sollicitanten bewaren wij een cv maximaal 2 jaar;
- in het geval van een zzp’er bewaren wij gegevens tot 2 jaar na afloop van de laatste
opdracht.
Indien wij contactgegevens willen blijven bewaren, zullen wij u na afloop van de
bewaartermijn vragen of wij deze gegevens mogen blijven bewaren. Dit verzoek kunnen wij u
herhaaldelijk doen. Indien een dossier langer wordt bewaard, omdat dit inhoudelijk relevant
of interessant is wordt dit na de bewaartermijn geanonimiseerd bewaard.
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Gegevens
Voor- en achternaam,
(werk)adresgegevens,
telefoonnummer, emailadres
Rekeningnummer
Overige gegevens die u
actief aan ons verstrekt
c.v.

Termijn
2 jaar na afloop opdracht of
2 jaar indien geen opdracht

Reden
Gegevens terugvinden,
opnieuw contact opnemen

7 jaar na einde
opdrachtovereenkomst
2 jaar na afloop opdracht of
2 jaar indien geen opdracht
2 na afloop van sollicitatie

Afhandelen betaling
Gegevens terugvinden,
opnieuw contact opnemen
Contact onderhouden,
zoektocht naar geschikte
opdracht

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
STOUT GROEP verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STOUT GROEP blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt STOUT GROEP uw gegevens:
Naam derde

Categorie Doel delen

Welke gegevens

Accon-AVM Advies
&accountants

Verwerker

Controle administratie,
Salarisadministratie, opstellen
jaarstukken

Contactgegevens
en inkoop- en
verkoopfacturen

Mogelijke
opdrachtgevers(in
geval van sollicitant
of zzp’er)

verwerker

Tot stand komen
opdrachtovereenkomst

NAW-gegevens
en c.v.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren
of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stoutgroep.nl.
STOUT GROEP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
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 pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
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INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U hebt het recht om uw verleende toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STOUT
GROEP en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, toe te sturen. Op een
verzoek reageren wij binnen vier weken. Indien u uw toestemming intrekt, verwijderen wij uw
gegevens zo spoedig mogelijk, met uitzondering van de gegevens die wij op grond van de
wet verplicht zijn te bewaren. Wij zullen ook onze verwerkers verzoeken uw gegevens te
verwijderen.
INDIENEN KLACHT
STOUT GROEP wijst u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat
STOUT GROEP niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient
COOKIES
STOUT GROEP slaat geen cookies op bij bezoek aan de website van STOUT GROEP op
uw computer, tablet of smartphone.
http://www.stoutgroep.nl is de website van STOUTGROEP.
BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen adequate en passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het verplicht stellen
van het gebruik van adequate wachtwoorden en door onze medewerkers te verplichten
gebruik te maken van beveiligde WIFI-netwerken.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STOUT GROEP
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@StoutGroep.nl
DATALEK
Via info@stoutgroep.nl kunt u ook datalekken melden. Wij doen dan zo spoedig mogelijk
nader onderzoek. In geval van een datalek nemen wij de maatregelen die nodig zijn om
verdere schade te beperken en te voorkomen. Zoals de AVG vereist wordt een datalek dat
ernstige gevolgen kan hebben door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de
betrokkenen wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.
- Deze privacyverklaring is van 1 januari 2019 -
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