
 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING 

Van’t Hoff Management Company bemiddelt voor senior- en managementposities bij financiële instellingen op het gebied van asset 

management en is een onafhankelijke, ervaren adviseur voor pension fund governance. 

Van’t Hoff Management Company respecteert de privacy van haar cliënten, potentiële kandidaten en de bezoekers van haar website 

www.vanthoffmc.nl. 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Van’t Hoff Management Company uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten 

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op 

een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op 

de manier die is beschreven in deze privacyverklaring. 

 

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?: 

De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bedrijfsvoering: 

I) Voor de bemiddeling van personen naar een opdrachtgever/nieuwe werkgever (bemiddeling) 
II) Voor de bemiddeling van personen naar een tijdelijke opdrachtgever (interim-bemiddeling) 
III) Voor het onderhouden of nastreven van een zakelijke relatie met u en/of uw organisatie 
IV) Voor het in kaart brengen van de arbeidsmarkt wanneer wij uw profiel tegenkomen 
V) Wanneer u uw curriculum vitae aan ons toestuurt 

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten: ? 

Van’t Hoff Management Company verzamelt uw gegevens voor de bemiddeling en tijdelijke bemiddeling voor senior- en 

managementposities bij financiële instellingen op het gebied van asset management.  

De persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten worden gebruikt om de mogelijke belangstelling beschikbaarheid en algemene 

geschiktheid te kunnen beoordelen. Daarbij worden de gegevens gebruikt om (potentiële) kandidaten te benaderen en informeren over 

mogelijk voor u interessante posities.  

In alle gevallen zijn de (potentiële) kandidaten zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens. Indien 

(potentiële) kandidaten twijfelen over de juistheid de verstrekte persoonsgegevens, dienen (potentiële) kandidaten contact op te nemen 

met Van’t Hoff Management Company. Van’t Hoff Management Company behoudt zich het recht voor om eventuele schade die ontstaat 

als gevolg van het verstrekken van onjuiste of misleidende persoonsgegevens door (potentiële) kandidaten te verhalen bij diezelfde 

(potentiële) kandidaten. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van potentiële kandidaten?: 

I) Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens 
VI) Huidige functie(s) en werkgever(s), en relevante werkervaring 
VII) Curriculum Vitae 
VIII) Gegevens die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van geschiktheid en beschikbaarheid 

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of 

gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Van’t Hoff Management Company verwerkt deze gegevens niet. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van zakelijke relaties: ? 

De persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door Van’t Hoff Management Company gebruikt om bestaande zakelijke relaties te 

onderhouden en nieuwe zakelijke relaties te ontwikkelen. Daartoe leggen wij contactinformatie en contactenmomenten vast. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van zakelijke relaties?: 

II) Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens 
III) Huidige functie(s) en werkgever(s) 

Wie hebben inzage in de persoonsgegevens?: 

De persoonsgegevens zijn in te zien en te gebruiken door de bestuurder van Van’t Hoff Management Company, te weten door de heer R.R. 

van’t Hoff.  

 

 

 



 

 

 

 

Met wie kunnen wij de persoonsgegevens van potentiële kandidaten delen? 

Van’t Hoff Management Company deelt informatie van potentiële kandidaten alleen met opdrachtgevers in het kader van vacatures om 

een beeld van de arbeidsmarkt te schetsen en te polsen of zij u als mogelijke kandidaat mee zouden willen nemen bij een relevante 

vacature.  

Van’t Hoff Management Company vraagt altijd eerst om toestemming voordat wij uw CV delen met onze opdrachtgevers, tenzij de wet 

anders voorschrijft. 

Hoe worden de persoonsgegevens en de website beveiligd? 

Van’t Hoff Management Company zorgt ervoor dat persoonsgegevens goed worden beveiligd tegen onrechtmatig gebruik of een (mogelijk) 

datalek. 

Van’t Hoff Management Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op 

beveiligde servers bij Syntech-IT B.V. te Elburg. 

 

Technische informatie: 

U kunt onze website (www.vanthoffmc.nl) bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons door te geven. De website bevat maximale 

beveiliging voor bezoekers. De website is beveiligd met het zogenaamde SSL-certificaat. Dat is zichtbaar aan het woord veilig in de 

statusbalk van de internet browser. Daarbij maakt de website slechts gebruik van functionele cookies, nodig voor het functioneren van de 

site. Wij maken echter geen gebruik van analytische of tracking cookies. 

Algemene informatie en recht van verzet:  

Als u als u vragen heeft over uw gegevens of om uw rechten uit te oefenen dan kunt contact op nemen door het versturen van een e-mail 

naar het adres: ralph@vanthoffmc.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0525 - 84 26 73.  

De betreffende (potentiële) kandidaat kan dus zelf invloed uitoefenen op de persoonsgegevens die van hem/haar worden gebruikt. 

Wanneer u een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen wij u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) beantwoorden. Van’t Hoff 

Management Company zal geen kosten in rekening brengen voor enig redelijk verzoek.  

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarbij heeft u het recht om onjuiste informatie die we hebben 

opgeslagen te laten corrigeren. Tevens heeft u het recht om informatie over u te laten verwijderen en/of heeft u het recht dat we stoppen 

uw informatie voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Verder heeft u het recht dat de informatie waarmee u staat ingeschreven in een 

overdraagbare vorm aan u beschikbaar wordt gesteld. 

Het niet mogelijk persoonsgegevens uit documenten te verwijderen wanneer deze ook persoonsgegevens van andere personen omvat 

(o.a. overzichten verstuurd). 

Bovenstaande rechten van de persoon wordt in alle gevallen zo uitgevoerd dat Van’t Hoff Management Company kan blijven voldoen aan 

de aan haar gestelde wettelijke verplichtingen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Van’t Hoff Management Company verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren. Na afloop 

van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd. 

Uiteraard heeft u op elk moment de gelegenheid om aan te geven dat u uw eerder gegeven toestemming voor het opslaan van uw 

persoonlijke informatie intrekt, wilt wijzigen of inperken.  

Wijzigingen: 

Van’t Hoff Management Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het bovenstaande privacy beleid. Indien 

Van’t Hoff Management Company een belangrijke wijziging in haar privacy beleid doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Van’t 

Hoff Management Company uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal dit kenbaar worden gemaakt op de website.  

 

Van’t Hoff Management Company               Deze versie is opgesteld in mei 2018.  
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