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KvK 72807598 

Q-AV Recruitment, gevesEgd aan Steenhoffstraat 80, 3764 BN Soest, Nederland, verzamelt 
diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van haar website hVps://q-avrecruitment.com en 
haar dienstverlening. Q-AV Recruitment verwerkt deze (persoons)gegevens in lijn met de 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de 
privacy van onze bezoekers en bij onze dienstverlening.  

De privacy statement van Q-AV Recruitment beschrij] het beleid dat wij hanteren met 
betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van 
(persoons)gegevens. Het is mogelijk dat er in deze privacy statement wijzingen worden 
aangebracht. Wij raden het dan aan om de website regelmaEg te raadplegen.  

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen idenEficeren. Een 
persoon is idenEficeerbaar als direct of indirect de idenEteit van een persoon redelijkerwijs, 
zonder onevenredige inspanning, vastgelegd kan worden. Voorbeelden van idenEficerende 
gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Voorbeelden van gegevens die 
niet direct herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. 
Denk hierbij aan een IP-adres.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Q-AV Recruitment verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt 
van onze diensten of een contacbormulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor 
de uitvoering van onze diensten. Q-AV Recruitment verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u 
deze zelf aan ons bekennend hee] gemaakt omdat wij deze in het kader van onze 
dienstverlening krijgen. Hieronder staan de persoonsgegevens die wij verwerken. 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
•  Geboorteplaats 
•  Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
•  E-mailadres 
•  NaEonaliteit 
• Burgerlijke staat 
• Rijbewijs 
• Bankrekingnummer 
• IP-adres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Q-AV Recruitment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van 
u: 
• Ras 
• Burgerservicenummer (BSN) 

Onze website en/of dienst hee] niet de intenEe 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 onlineacEviteiten van hun kinderen, om zo te 
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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 
wanda@q-avrecruitment.com, dan verwijderen wij deze informaEe.  

Doel verwerken persoonsgegevens 
Q-AV Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren; 
• Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen voeren; 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
• Om een financiële administraEe te voeren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Q-AV Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
•  Geboorteplaats 
•  Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
•  E-mailadres 
•  NaEonaliteit 
• Burgerlijke staat 
• Rijbewijs 
• Bankrekingnummer 
• IP-adres 

Bovenstaande persoonsgegevens hanteert Q-AV Recruitment één jaar. De reden hiervoor is 
dat als u afgewezen bent voor een bepaalde funcEe u uitermate geschikt kan zijn voor een 
funcEe die op een later moment bekend wordt. Nadat de bewaartermijn van bovenstaande 
persoonsgegevens verstreken is, vraagt Q-AV Recruitment opnieuw toestemming om uw 
persoonsgegevens te bewaren. Zonder toestemming anonimiseren wij uw persoon 
gerelateerde gegevens binnen maximaal vier weken.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Q-AV Recruitment gebruikt funcEonele tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. Q-AV Recruitment gebruikt cookies met een puur 
technische funcEonaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
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bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook 
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen opEmaliseren.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U hee] het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit 
kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hee] u het recht 
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hee] u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisaEe, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/
of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hee] u andere vragen/opmerkingen over de 
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar wanda@q-
avrecruitment.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 
vragen wij u een kopie van uw idenEteitsbewijs bij 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. Q-AV Recruitment zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op 
uw verzoek reageren. Q-AV Recruitment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt 
om een klacht in te dienen bij de naEonale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: hVps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/Ep-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Q-AV Recruitment 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 hee] dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via wanda@q-avrecruitment.com. Q-AV Recruitment hee] de volgende 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  
• Beveiligingsso]ware, zoals een virusscanner en firewall. 
•  TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit 

kunt u zien aan de adresbalk 'hVps' en het hangslotje in de adresbalk. 

Vragen? 
Hee] u vragen over ons privacy statement? Neem dan contact met op met Wanda 
Vermeulen via wanda@q-avrecruitment.com 
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