Privacy & cookies Gump2on
Deze Privacy- en cookieverklaring is opgesteld door Gump9on Nederland B.V., geves9gd te (3527VX)
Utrecht aan de Grebbeberglaan 15. Het beleid is van toepassing op Gump9on Nederland B.V. en haar
deelnemingen Gump9on B.V., LiLov B.V. en TheValueChain B.V. (hierna samen te noemen: Gump9on).
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens van onze websitebezoekers, gebruikers van
door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde applica9es (apps), sollicitanten, medewerkers, exmedewerkers, zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Gump9on en (poten9ële) zakelijke
rela9es goed te beschermen. Daarom behandelen we deze persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Wij
handelen daarbij zowel in de rol van ‘verantwoordelijke’ van persoonsgegevens als in die van
‘verwerker’. Het onderscheid zit daarbij in het volgende: de verantwoordelijke van de persoonsgegevens
bepaalt het doel en de wijze waarop de gegevens worden verzameld, en de verwerker handelt naar de
instruc9es van de verantwoordelijke.
We willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen, hoe deze worden gebruikt en met welk
doel. In deze Privacy- en cookieverklaring komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Welke persoonsgegevens verzamelen we?
-

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

-

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

-

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Verwerken wij jouw persoonsgegevens binnen of buiten Europa?

-

Maken wij gebruik van sub verwerkers?

-

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

-

Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

-

Welke cookies gebruiken we?

-

Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid

-

Vragen en informa9e

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verzamelen, verwerken en beheren persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers en exmedewerkers, zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Gump9on en (poten9ële) zakelijke
rela9es. Zakelijke rela9es zijn o.a.: opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die voor of namens
ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers) en overheidsinstan9es. Ook verzamelen we
persoonsgegevens van gebruikers van door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde applica9es
(apps). Deze gegevens worden opgeslagen om het gebruik van de app mogelijk te maken. Welke
gegevens we van jou verzamelen hangt af van wat voor rela9e we met elkaar hebben of van welke
dienstverlening binnen Gump9on je gebruik maakt.
(Afgewezen) sollicitanten
-

Naam, adres, woonplaats , geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres

-

Curriculum vitae (cv)

-

Referen9es, getuigschriLen en eventuele uitslagen van assessments
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Medewerkers, ex-medewerkers en zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Gump?on
-

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, BSN, kopie iden9teitsbewijs, bankrekeningnummer en emailadres

-

Curriculum vitae (cv)

-

Referen9es en getuigschriLen en eventuele uitslagen van assessments

-

Gegevens die noodzakelijk zijn voor personeels-, salaris- en verzuimadministra9e

-

Gegevens ten aanzien van mobiliteit

-

Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen of stages

-

Gegevens met betrekking tot jouw func9oneren

-

Gegevens over jouw func9e dan wel de beëindiging daarvan

-

Andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de genoemde doelen of voor de
toepassing van een wecelijk voorschriL

Bezoekers van ons kantoor
-

Naam

-

Indien van toepassing: bedrijfsnaam

Gebruikers van door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde applica?es (apps)
-

Naam, e-mailadres en/of personeelsnummer
Leerpresta9es

-

Welke onderdelen van de app je gebruikt en hoelang

-

Feedback of informa9e via in-app communica9e zoals tekstvelden

-

Gegevens die nodig zijn om service te kunnen verlenen indien die je bij het gebruik van een app
nodig hebt, bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten

(Poten?ële) zakelijke rela?es
-

Bedrijfsnaam en adres

-

Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon

-

Func9e9tel

Als Gump?on optreedt als verwerker
-

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden (projecten en/of
beheer) bij opdrachtgevers zoals in de overeenkomsten met die opdrachtgevers omschreven. Als wij
de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijL
de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met
welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van jouw persoonsgegevens een
rechtma9ge grondslag bestaat. Gump9on verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor de

volgende doeleinden:
➢ Bij een sollicita9e: de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor een func9e
binnen Gump9on.
➢ In het kader van een arbeidsovereenkomst: het inregelen en beheren van personeels- en
salarisadministra9e, pensioen, mobiliteit, verzuim en facilitaire zaken.
➢ Met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling: training, opleiding, beoordeling en
loopbaanbegeleiding.
➢ Bij contacten met rela9es: het inzichtelijk maken en onderhouden van contact met (poten9ële)
zakelijke rela9es.
➢ Voor wat betreL overeenkomsten met opdrachtgevers: de voorbereiding, totstandkoming,
uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor het uitvoeren van
projecten en de inzet van medewerkers en zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via
Gump9on.
➢ Voor wat betreL gebruikers van door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde applica9es
(apps): om het gebruik van de app zo eﬃciënt en nufg mogelijk te maken, om te kunnen
communiceren met de gebruikers, om onze diensten te analyseren en te verbeteren en voor de
voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers van Gump9on die een
rechtstreekse rela9e hebben met een gebruiker (bijvoorbeeld als werkgever van die gebruiker)
bijvoorbeeld door leerpresta9es te meten, te volgen en daarover te rapporteren.
➢ In het kader van overeenkomsten met leveranciers/zakelijke partners: de voorbereiding,
totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten. Bijvoorbeeld ten behoeve van
samenwerking of de terbeschikkingstelling van externe kandidaten (zelfstandigen of
medewerkers in loondienst) aan Gump9on of via Gump9on aan haar opdrachtgevers.
➢ In het kader van communica9e: het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en
uitwisselen van informa9e over en ten behoeve van de dienstverlening en overige ac9viteiten
van Gump9on.
➢ In het kader van de beveiliging van Gump9on: het registreren van aanwezige personen
(medewerkers in loondienst, zelfstandigen, medewerkers van leveranciers en bezoekers).
➢ In het kader van de uitvoering van werkzaamheden bij opdrachtgevers verwerkt Gump9on ook
persoonsgegevens in de rol van ‘verwerker’: in dat geval verwerkt Gump9on de
persoonsgegevens conform de door opdrachtgever omschreven doeleinden.
Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
In een aantal gevallen verstrekt Gump9on (indien nodig) jouw persoonsgegevens aan (zakelijke) rela9es.
Dat doen we als dat past binnen de in deze privacy&cookie verklaring geformuleerde doelen. Daarnaast
kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met de overheid, wetshandhavingsinstan9es en/of
toezichthouders indien de wet dit vereist.
Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grote zorgvuldigheid. Gump9on heeL
passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de
persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van

de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mi9geren risico’s, de stand van de techniek
en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa?
Om technische en opera9onele redenen kan het nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven
(naar servers van) naar derde landen of organisa9es buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied
van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.
Wij zullen echter al9jd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens ook in die
situa9e zo goed mogelijk worden beschermd.
Maken wij gebruik van sub-verwerkers?
Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden in rela9e tot jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over
specialis9sche kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van subverwerkers tot gevolg heeL dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die subverwerkers (schriLelijk) dezelfde verplich9ngen opleggen die ook voor ons gelden.
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die we hanteren voor jouw persoonsgegevens hangen af van jouw rela9e met
Gump9on en worden medebepaald door expliciete afspraken tussen jou en Gump9on, de loop9jd van
onze rela9e en wecelijke bewaartermijnen. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren
we in ieder geval gedurende de loop9jd van onze rela9e of overeenkomst.
Als Gump9on optreedt als verwerker dan bewaren wij persoonsgegevens conform de afspraken met de
opdrachtgever.
Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Als je vragen hebt over welke gegevens over jou Gump9on verzamelt en met welk doel, is Gump9on
al9jd bereid je daarover informa9e te verstrekken. Verder heb je het recht op inzage van en rec9ﬁca9e,
afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld. Ook heb je het
recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast
heb je het recht om eerder verleende toestemming in te trekken.
Indien je één van voorgaande verzoeken heeL, kunt je deze schriLelijk indienen. Als je vraagt om
afscherming of verwijdering van jouw persoonsgegevens of bezwaar maakt tegen een verwerking zullen
we je informeren in hoeverre daardoor de correcte invulling van onze rela9e kan worden beperkt of
verhinderd. In gezamenlijk overleg kunnen we dan bepalen hoe we omgaan met jouw verzoek in rela9e
tot de noodzakelijk te verzamelen en bewaren persoonsgegevens om op een juiste manier invulling te
geven aan onze rela9e.
Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
Welke cookies gebruiken we?
Naast persoonsgegevens gebruikt Gump9on ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informa9e die bij
je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in

het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De cookies die via onze
website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet
beschadigen. Als we het hierna over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes
(tekst)informa9e, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informa9e verzameld wordt, zoals
bijvoorbeeld device ﬁngerprin9ng.
Er worden door een cookie geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
of andere zaken die naar jou als persoon te herleiden zijn geregistreerd. Wel bijvoorbeeld een IP-adres
(het nummer dat aan jouw apparaat wordt gekoppeld wanneer je over het internet surL). Wij gebruiken
cookies om 9jdens jouw bezoek aan onze website informa9e te verzamelen, zoals de datum en de 9jd
van jouw bezoek en de pagina’s die je hebt bezocht. Je kunt je browser zo instellen dat cookies worden
geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een
cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor sta9s9eken over de site om het gebruik van de website anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. We vinden het belangrijk te vermelden welke cookies wij
gebruiken en voor welke doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en bijbehorende
technieken die via onze website worden geplaatst.
Func?onele cookies
Func9onele cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten func9oneren. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.
Analy?sche cookies
Analy9sche cookies zijn de cookies die worden gebruikt om bezoeksta9s9eken te verzamelen. Deze
cookies verzamelen informa9e over de manier waarop bezoekers op de website surfen, bijvoorbeeld
welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang, en welke links er worden aangeklikt. Zo krijgen
wij een beter inzicht in het func9oneren van de website. De sta9s9eken die we verzamelen kunnen we
niet herleiden naar personen. We maken onder meer gebruik van Google Analy9cs om inzichten te
verkrijgen uit de data. De analy9sche cookies plaatsen we al9jd bij een bezoek aan onze website.
Marke?ng cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en
adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online content en adverten9es
tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
Social plug-ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twicer en
LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kun je informa9e op de website met anderen
delen en deze aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde par9jen cookies op jouw apparaat
geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te op9maliseren, maar er
kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere
websites te volgen en een proﬁel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid
Gump9on behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid. Wij
raden je aan dit Privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u al9jd van de inhoud van het
geldende Privacy- en cookiebeleid op de hoogte bent.
Vragen en informa2e
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door
Gump9on, dan kun je per e-mail contact opnemen met:
privacy@gump9on.nl

