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Privacybeleid 

Inzake verwerking en gebruik van persoonsgegevens 

(document versie: 5 oktober 2018) 

1. Introductie 
Dit document beschrijft hoe Financial Assets zich inzet voor de bescherming van de privacy van 

personen. Hierin staat welke maatregelen Financial Assets heeft genomen voor de verwerking en 

het gebruik van persoonsgegevens om te voldoen aan de vereisten die de -Algemene Verordening 

Gegevensbescherming- (AVG) en -General Data Protection Regulation- (GDPR) stellen. 

Financial Assets gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de persoonsgegevens die door een persoon 

aan Financial Assets zijn verstrekt. Financial Assets heeft de benodigde (ICT-technische) 

veiligheidsmaatregelen getroffen om een (mogelijk) datalek te voorkomen.  

De hierna volgende bepalingen definiëren hoe Financial Assets omgaat met verwerking en gebruik 

van persoonsgegevens ten behoeve van privacy van personen. 

2. Doelstelling 
Financial Assets gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelstellingen ter invulling 

van de bedrijfsvoering van Financial Assets: 

a) Voor het bemiddelen van personen naar een nieuwe werkgever (ook wel aangehaald als 

‘bemiddeling’); 

b) Voor het bemiddelen van personen naar een tijdelijke opdrachtgever (ook wel aangehaald 

als ‘interim-bemiddeling’) 

c) Voor het uitnodigen en informeren van personen voor evenementen c.q. bijeenkomsten (ook 

wel aangehaald als ‘relatieonderhoud’); 

d) Voor het uitvoeren van persoonlijke communicatie en onderhouden van relaties met 

personen (ook wel ‘persoonlijke communicatie’); en 

e) Voor het uitvoeren van administratieve handelingen en voor het kunnen nakomen van 

wettelijke verplichten (ook wel aangehaald als ‘administratieve verplichting’). 

Financial Assets beheert en gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doelstellingen dan 

hierboven aangehaald, tenzij hier zwaar wegende redenen voor zijn. De Functionaris 

Gegevensbescherming (hierna ‘FG’) beslist of deze zwaarwegende redenen rechtvaardigen dat 

persoonsgegevens voor andere doelstellingen dan hierboven aangehaald mogen worden verwerkt en 

gebruikt. 

3. Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dit is 

informatie die direct over een persoon gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is. Deze gegevens 

hebben betrekking op een natuurlijk persoon en hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone 

persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (zoals geclassificeerd in de GDPR). Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen publiek en niet publiek beschikbare persoonsgegevens. 
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3.1 Publiekelijk beschikbare persoonsgegevens 

Publiekelijk beschikbare persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die door de desbetreffende 

persoon publiekelijk beschikbaar zijn gesteld op internet(-gemeenschappen) zoals LinkedIn. Deze 

persoonsgegevens kunnen publiekelijk worden verkregen wanneer men onderdeel is van de 

desbetreffende publiekelijk toegankelijke internet-gemeenschap. Dergelijke persoonsgegevens 

worden door Financial Assets aangemerkt als publiekelijk beschikbare persoonsgegevens en genieten 

derhalve geen privacybescherming, zoals wel het geval is voor persoonsgegevens die door de 

(potentiële) kandidaat aan Financial Assets zijn verstrekt en welke niet publiekelijk beschikbaar 

zijn. 

3.1 Niet publiekelijk beschikbare persoonsgegevens 

Niet publiekelijk beschikbare persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die niet publiekelijk zijn 

c.q. niet via het internet te verkrijgen zijn en expliciet door de persoon aan Financial Assets zijn 

verstrekt. Op deze persoonsgegevens is het privacybeleid van kracht. 

4. Goedkeuring voor verwerking en gebruik 
Wanneer Financial Assets overgaat tot het verwerken van niet publiekelijk beschikbare 

persoonsgegevens zal Financial Assets hiervoor goedkeuring vragen aan de desbetreffende persoon 

of zijn/haar (niet publiekelijk beschikbare) persoonsgegevens mogen worden verwerkt en gebruikt 

om invulling te geven aan de doelstellingen zoals bepaald in artikel 2.  

Voor de groep personen die zich kenmerkt als ‘(potentiële) kandidaat’ en voor de groep die zich 

kenmerkt als ‘medewerker’ is ieder een apart document opgesteld waarin staat beschreven hoe en 

welke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Dit document maakt het voor de persoon 

goed duidelijk waaraan hij/zij goedkering verleent. Financial Assets vraagt per email aan de 

persoon of hij/zij goedkeuring aan Financial Assets verleent om zijn/haar persoonsgegevens te 

verwerken en gebruiken. Wanneer de persoon niet binnen een termijn van 1 maand goedkeuring 

verleent aan Financial Assets, zal Financial Assets stoppen met het verwerken en gebruiken van niet 

publiekelijk beschikbare persoonsgegevens. Financial Assets zal de persoon hiervan op de hoogte 

stellen.  

Alvorens Financial Assets overgaat tot het delen van niet publiekelijk beschikbare persoonsgegevens 

met derden (zoals een opdrachtgever van Financial Assets) zal Financial Assets aan de persoon 

vragen of hij/zij hier goedkeuring aan verleent (tenzij de wet anders voorschrijft). 

Niet publiekelijk beschikbare persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 3.2, die expliciet door 

personen aan Financial Assets zijn verstrekt vereisen goedkeuring voor verwerking en gebruik. 

Publiekelijk beschikbare persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 3.1, behoeven geen goedkeuring 

zoals hierboven aangehaald.   

Wanneer Financial Assets stopt met het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens omdat de 

persoon geen goedkeuring verleent worden de niet publiek beschikbare persoonsgegevens uit de 

persoonsgegevens-verwerkingsoplossingen van Financial Assets verwijderd. 

5. Rechtmatigheid  
Persoonsgegevens zijn door Financial Assets op rechtmatige wijze verkregen en zijn gebaseerd op de 

door persoon verstrekte persoonsgegevens. Ter invulling van doelstellingen (zoals bepaald in artikel 

2) is Financial Assets gerechtvaardigd om alle verkregen -zijnde niet bijzondere- persoonsgegevens 

van de persoon te verwerken en gebruiken. 
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Persoonsgegevens worden alleen door Financial Assets verwerkt en gebruikt wanneer dit vereist is 

om de doelstellingen, zoals bepaald in artikel 2, te verwezenlijken. 

Bijzondere persoonsgegevens (zijnde niet publiekelijk beschikbare persoonsgegevens, zoals 

Burgerservicenummer en paspoort) worden alleen door Financial Assets verwerkt en gebruikt 

wanneer dit (mogelijk) vereist is om -doelstelling b- (interim-bemiddeling) of -doelstelling e- 

(administratieve verplichting) te verwezenlijken.  

6. Data minimalisatie 
Financial Assets beperkt zich tot het verwerken van persoonsgegevens die toereikend, ter zake 

dienend en noodzakelijk zijn voor de doelstellingen zoals bepaald in artikel 2.  

Financial Assets zal geen (bijzondere) persoonsgegevens verwerken wanneer deze niet mogelijk 

vereist zijn voor invulling van de betreffende doelstelling(en). Wanneer de persoon in dat geval zijn 

bijzondere persoonsgegevens verstrekt aan Financial Assets, zal Financial Assets deze gegevens niet 

verwerken. 

7. Waarborging van de gegevenskwaliteit 
Financial Assets neemt de inspanning op zich dat persoonsgegevens juist, compleet en actueel zijn 

op het moment dat deze worden verwerkt en gebruikt. Wanneer hier aanleiding voor is, zal 

Financial Assets het initiatief op zich nemen persoonsgegevens op ‘best effort basis’ hierop te 

controleren. Hieronder wordt ook verstaan het actualiseren van de gegevens wanneer er een 

aanleiding is om deze persoonsgegevens te verwerken en gebruiken. Alvorens persoonsgegevens na 

goedkeuring van de persoon met derden wordt gedeeld, zal Financial Assets bij de (potentiële) 

kandidaat verifiëren of de eerder met Financial Assets gedeelde persoonsgegevens nog juist, 

compleet en actueel zijn (zoals bijvoorbeeld het Curriculum Vitae). 

In alle gevallen is de persoon zelf verantwoordelijk voor de juistheid en ondubbelzinnigheid van de 

door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Indien de persoon twijfelt over de ondubbelzinnigheid 

van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, dient de persoon contact op te nemen met 

zijn/haar contactpersoon van Financial Assets om dit te overleggen zodat dubbelzinnigheid wordt 

voorkomen. 

Financial Assets behoudt zich het recht voor om eventuele schade die ontstaat als gevolg van het 

verstrekken van onjuiste of misleidende persoonsgegevens door de persoon te verhalen bij de 

persoon. 

8. Data veiligheid  
Financial Assets zorgt ervoor dat persoonsgegevens goed worden beveiligd tegen een (mogelijk) 

datalek. Hieronder wordt onder andere verstaan het voorkomen van onbevoegde toegang, verlies, 

vernietiging, ongeoorloofd gebruik, verandering en ongeautoriseerde vrijgave van gegevens.  

Voor het verwerken en beheer van persoonsgegevens middels IT-oplossingen maakt Financial Asset 

gebruik van de diensten van bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Financial Assets is met deze 

leveranciers een verwerkersovereenkomst overeengekomen. In deze overeenkomst heeft de 

leverancier van de persoonsgegevensverwerkingsdiensten ondertekend dat zij voldoet aan de eisen 

die de AVG/GDPR aan hen als bewerker van de persoonsgegevens namens Financial Assets stelt.  

9. Rechten van personen 
Financial Assets zorgt ervoor dat de persoon die zich bij haar meldt, antwoord krijgt op de vraag of 

Financial Assets persoonsgegevens van de persoon verwerkt en gebruikt. Verder heeft iedere 

persoon recht op: 
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- Vergetelheid: Men kan ervoor kiezen om ‘vergeten’ te worden, dit houdt in dat alle niet 

publiekelijk beschikbare persoonsgegevens uit de systemen van Financial Assets worden 

verwijderd; 

- Inzage: Men kan zijn/haar persoonsgegevens die aan Financial Assets zijn verstrekt 

opvragen en inzien; 

- Rectificatie en aanvulling: Men kan verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen 

en/of aan te vullen; 

- Beperking van de verwerking: Men kan Financial Assets beperken in het verwerken en 

gebruiken van bepaalde persoonsgegevens; en 

- Bezwaar: Men kan weigeren dat zijn/haar persoonsgegevens door Financial Assets worden 

gebruikt (‘non-actief’). 

De betreffende persoon kan dus zelf invloed uitoefenen op de persoonsgegevens die Financial Assets 

van hem/haar verwerkt en gebruikt. 

De persoon kan contact opnemen met zijn/haar contactpersoon van Financial Assets om beroep te 

doen op zijn/haar rechten rondom het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. In alle 

gevallen kan er ook contact worden gezocht via het postadres of via het algemene emailadres op de 

website van Financial Assets. Financial Assets kan alleen invulling geven aan de rechten betreffende 

de door Financial Assets verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Financial Assets zal niet uit 

naam van de persoon derden verzoeken invulling te geven aan de rechten van de persoon. Dit geldt 

ook in het geval dat de persoon toestemming aan Financial Assets heeft verneemt om zijn/haar 

persoonsgegevens met derden te delen. In dat geval dient men zich direct te wenden tot de 

betreffende derden. 

9.1 Invulling 

Financial Assets zal zo goed en spoedig mogelijk invulling geven aan de rechten van de persoon. 

Wanneer er echter (mogelijk) sprake is van een tegenstijdig belang (met een andere persoon) kan 

Financial Assets bepalen dat een bovenstaand recht niet of slechts ten dele wordt uitgevoerd. In 

een dergelijk geval geeft Financial Assets de overweging die is gehanteerd voor het niet (volledig) 

uitvoeren van het recht aan de persoon. Aansluitend zal Financial Assets de betreffende persoon 

wijzen hoe hij/zij hiertegen in beroep kan gaan.  

Het is niet mogelijk persoonsgegevens uit documenten te verwijderen wanneer deze ook 

persoonsgegevens van andere personen omvat (o.a. overzichten verstuurd). 

Bovenstaande rechten van de persoon worden in alle gevallen zo uitgevoerd dat Financial Assets kan 

blijven voldoen aan de aan haar gestelde wettelijke verplichtingen.  

De Functionaris Gegevensbescherming geeft invulling aan de rechten van de persoon.  

9.2 Andere instanties 

Financial Assets informeert de persoon met welke andere instanties (ook wel aangehaald als 

‘derden’) zijn/haar persoonsgegevens worden gedeeld en vraagt hiervoor goedkeuring. Wanneer de 

persoon ervoor kiest één of meer bovenstaande rechten uit te voeren bij Financial Assets, kan 

Financial Assets niet namens deze persoon één of meerdere van deze rechten namens persoon 

uitvoeren bij derden. De persoon zal hiervoor zelf het verzoek moeten indienen bij de betreffende 

instantie.  

9.3 Uitvoering 

Wanneer de persoon gebruik wil maken van één van de bovenstaande rechten zal Financial Assets 

pas overgaan tot handelen wanneer de persoon een scan-kopie van zijn/haar identiteitsbewijs 
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vooraf heeft kunnen overhandigen. Financial Assets kan het identiteitsbewijs alleen verwerken als 

hiervan het Burgerservicenummer is gemaskeerd.  

10.  Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens van de (potentiële) kandidaat worden in het systeem van Financial Assets 

verwerkt en gebruikt totdat: 

- men per email (of schriftelijk) het verzoek heeft ingediend dat men zijn/haar 

persoonsgegevens uit het systeem van Financial Assets verwijderd wilt hebben (‘recht op 

vergetelheid’); 

- het langer dan 10 jaar geleden is geweest dat de persoonsgegevens door de persoon zijn 

verstrekt; 

- men de (vermoedelijke) leeftijd van 75 jaar1 heeft bereikt; 

- men de leeftijd van 75 jaar1 (inmiddels) heeft bereikt en twee jaar niet meer actief is 

geweest in een formele functie; of wanneer 

- men niet meer in staat is om werkzaamheden te verrichten2.  

Wanneer één van de bovenstaande punten van toepassing is, acht Financial Assets het niet wenselijk 

dat dat zijn/haar persoonsgegevens nog worden verwerkt en gebruikt. Eveneens acht Financial 

Assets het ook niet meer mogelijk invulling te geven aan de doelstellingen waarvoor zij de 

persoonsgegevens van de betreffende persoon verwerkt en gebruikt. In dat geval zal Financial 

Assets stoppen met het verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van de desbetreffende 

persoon. 

In het geval van het realiseren van een of meerdere doelstellingen, zoals bepaald in artikel 2, stopt 

Financial Assets niet met het verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens. Dit omdat het 

verwezenlijken van een doelstelling het niet uitsluit dat deze op een later moment opnieuw worden 

gerealiseerd.  

Voor de personen in dienst van Financial Assets (‘werknemer’) ten behoeve van -doelstelling e- 

(administratieve verplichting) hanteert Financial Assets een bewaartermijn van 7 jaar na het 

beëindigen van het dienstverband. Deze bewaartermijn is gelijkgesteld aan de vereiste 

bewaartermijn die de Belastingdienst stelt aan Financial Assets. 

Wanneer Financial Assets stopt met het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens omdat de 

bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens uit de persoonsgegevens-

verwerkingsoplossingen van Financial Assets verwijderd. 

11. Klachten 
Financial Assets heeft een algemene klachtenprocedure waar men met zijn/haar klacht(en) terecht 

kan. Deze klachtenprocedure voorziet in de mogelijkheid om melding te maken van een situatie die 

naar mening van de betrokken persoon niet strookt met wat men mag verwachten van een 

professionele organisatie als Financial Assets en/of haar medewerkers. Dit omvat ook de verwerking 

en gebruik van persoonsgegevens. In dit geval kan de betrokkene het klachtenformulier op de 

website invullen. De klacht wordt dan ontvangen en behandeld door de Managing Partner.  

                                                 

1 Financial Assets zal, wanneer deze persoonsgegevens niet beschikbaar zijn, op ‘best-effort-basis’ een inschatting maken 
van de leeftijd van de persoon. 
2 Onder het niet meer in staat zijn om werkzaamheden te verrichten wordt bijvoorbeeld verstaan overlijden of wanneer de 
(potentiële) kandidaat zeer arbeid beperkende lichamelijke en of geestelijke aandoeningen van blijvende aard heeft 
opgelopen. 
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Financial Assets zal binnen twee weken na ontvangst van de klacht reageren. In het 

behandelingstraject zal Financial Assets zo spoedig mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing 

die voor beide partijen aanvaardbaar is. Financial Assets streeft ernaar klachten naar tevredenheid 

af te handelen. 

Wanneer een klacht wordt ontvangen zal er ook worden bekeken hoe Financial Assets haar 

dienstverlening kan verbeteren om dergelijke ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen. 

12. Deskundigheid en integriteit medewerkers 
Medewerkers van Financial Assets tekenen de -Gedragscode verwerking en gebruik 

persoonsgegevens voor medewerkers-. Door het tekenen van deze gedragsregels onderschrijven de 

medewerkers van Financial Assets dat zij dit privacybeleid en de maatregelen getroffen om een 

(mogelijk) datalek te voorkomen zullen naleven. 

13. Overige bepalingen 
Financial Assets erkent geen aansprakelijkheid in geval van een exces welke buiten de macht van 

Financial Assets plaatsvindt, tenzij Financial Assets grove nalatigheid kan worden verweten.  

In alle gevallen, ongeacht de nationaliteit van de persoon, is de Nederlands Recht van toepassing. 

14. Verantwoording  
Financial Assets zorgt ervoor dat zij op ieder moment verantwoording kan afleggen over de wijze 

waarop zij als organisatie invulling geeft aan het hierboven beschreven privacybeleid. 

Financial Assets stelt in de samenwerkingsovereenkomst zie zij afsluit met derde dat men zich 

conformeert naar de eisen die de AVG/GDPR stelt.  

Wanneer er sprake is van een (mogelijk) datalek wordt dit gemeld bij de FG.  

Dhr. Marc Hamel is door Financial Assets aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming en hij 

is verantwoordelijk voor de voorzieningen en maatregelen getroffen voor de AVG/GDPR. 

Dhr. Chris de Groot is de Managing Partner van Financial Assets. 

‘Financial Assets’ wordt gevormd door de vennootschappen Financial Assets Executive Search B.V. 

(KvKnr. 32070542), Financial Assets Interim Management B.V. (KvKnr. 32111792), Financial Assets 

Actuarial Executive Search B.V. (KvKnr. 32103597) en is kantoorhoudende aan de Parnassusweg 821 

te Amsterdam in Nederland. 


