
PRIVACYVERKLARING  

1. Algemeen 

De verwerking van persoonsgegevens binnen Esta Recruitment vindt uitsluitend plaats in 

overeenstemming met de AVG. Esta Recruitment gaat zeer zorgvuldig om met uw 

persoonsgegevens. Esta Recruitment zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doet Esta Recruitment door van tijd tot tijd na 

te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van 

beveiliging van de data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming. In 

deze privacyverklaring leest u voor welke doeleinden we persoonsgegevens verzamelen. 

Tevens wordt er gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens als ook de wijze waarop de rechten met betrekking tot 

deze verwerking kunnen worden uitgevoerd.  

2. Doeleinden verwerking persoonsgegevens  

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen 

voeren.  

• Om u te informeren over wijzigingen van diensten.  

• Om diensten bij u af te leveren.  

• Om de betalingen af te handelen 

• Indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat vanuit de belastingdienst of een andere 

instantie 

3. Verwerking persoonlijke gevens bij sollicitatie 

Indien u heeft gesolliciteerd op de website van Esta Recruitment, of uw gegevens heeft 

achtergelaten door middel van een inschrijfformulier, worden de volgende gegevens 

verwerkt: 

• NAW gegevens  

• E-mailadres  

• Telefoonnummer  

• Nationaliteit  

• Geslacht  

• Foto  

• Onderwijs  

 



• Werkervaring 

• Competenties  

De persoonsgegevens die Esta Recruitment verwerkt worden enkel gebruikt voor de doelen 

waarvoor deze zijn verstrekt. Na het verstrijken van de bewaartermijn, die u heeft 

aangegeven op de website bij het aanleveren van de gegevens, zullen de gegevens worden 

vernietigd.  

4. Privacy Statement  

Esta Recruitment verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop er wordt omgegaan 

met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van 

toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van de diensten van Esta 

Recruitment. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker aan het privacy 

beleid te accepteren. 

5. Bewaartermijn  

Esta Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in 

dat uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden 

zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren. 

Voor bedrijfsmatige documenten en personeelsgegevens bestaan wettelijke minimale 

bewaartermijnen, die Esta Recruitment naleeft. Bedrijfsmatige documenten, zoals de 

jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties en facturen voor de omzetbelasting, 

moeten minimaal zeven jaar bewaard worden. 

6. Beveiliging persoonsgegevens  

Esta 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 het idee heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@esta-

recruitment.nl 

7. Rechten betrokkenen  

U heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw 

persoonsgegevens. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan info@esta-

recruitment.nl. Ik wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen 

omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 



8. Bezwaar maken op verwerking  

U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esta Recruitment. 

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Esta Recruitment beschikt in een 

computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 


