
 

Privacy-statement en Cookieverklaring EASZY  

EASZY is onderdeel van YOUNG BV, k.v.k. nummer 04083606. 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met 

de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

We hebben onze privacy verklaring in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels, deze zijn 

binnenkort hier beschikbaar. 

In deze privacyverklaring zet EASZY uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij 

noodzakelijkerwijs nodig zijn. EASZY voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening 

Persoonsgegevens). 

Verzamelde persoonsgegevens 

EASZY is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, 

werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. 

De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 

beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. 

EASZY verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: 

• het verlenen en factureren van onze diensten; 

• het uitbetalen van de lonen en het daarbij nodig zijn van de persoonsgegevens 

• een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de 

opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen 

• u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en 

overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt 

door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert) 

• kwaliteitsdoeleinden zoals certificering 

• subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, 

waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke 

ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. 

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens: 

Bij inschrijving: 

• 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 u zelf of via ons hebt gevolgd of 

gedaan 

• gegevens over beschikbaarheid en verlof 

• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 

geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften 

• pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis 

Op het moment dat u voor EASZY kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 



 

• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning 

• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 

Indien u uw eigen account heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde 

persoonsgegevens. U kunt op elk gewenst moment een aantal gegevens laten wijzigen zoals het 

doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens, middels een e-mail naar 

backoffice@EASZY.nl. 

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of 

verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij 

EASZY. 

Beveiliging 

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). 

Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld 

verzonden worden kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van 

uw browser. 

Cookies 

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden 

hiervan zijn cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze 

dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. 

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het 

rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie 

namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 

verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google 

heeft verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet 

meegegeven. 

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Neem voor meer uitleg over cookies contact 

met ons op. 

Sociale deelmogelijkheid 

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 

(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken 

door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. 

Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de 

privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om 

te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Bewaartermijn gegevens en inzage 

Zodra de dienstverlening bij EASZY eindigt bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke 

bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn 

vernietigen wij alle gegevens. 



 

U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw dienstverlening bij ons is 

beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen 

via backoffice@EASZY.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, 

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen inclusief relevante en 

actuele kopieën van het Uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw vennootschap. Hierbij 

verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter 

bescherming van uw privacy. EASZY zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 

reageren. 

Delen met anderen 

EASZY verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien en aanpassen 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt 

hiervoor contact opnemen met onze afdeling administratie (backoffice@EASZY.nl). Om misbruik te 

voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te 

sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

EASZY doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 

gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische 

maatregelen. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze 

pagina. 
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