Privacy statement
Persoonsgegevens die wij verwerken
Boo!professionals verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt op basis van een inschrijving.
De persoonsgegevens die wij verwerken op basis van je inschrijving zijn:
• voornaam,
• achternaam,
• e-mailadres,
• telefoonnummer,
• CV,
• geboortedatum,
• nationaliteit,
• taal,
• burgerlijke staat,
• geslacht,
• sociale media profiel,
• adres gegevens,
• opleiding en ervaring.
Bij een eventuele inzet verwerken wij, naast de eerder vermelde persoonsgegevens, ook je
IBAN om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer je als ZZP-er
werkzaam bent, hebben we naast IBAN ook het nummer van inschrijving in de Kamer van
Koophandel en jouw BTW nummer nodig.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van je
bezoek aan onze website (cookies):
Locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres,
internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type. Meer weten over onze cookies, lees
dan ons cookiestatement.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Boo!professionals verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens in welke hoedanigheid
dan ook. Mocht het nodig zijn om een legitimatiebewijs aan te leveren dan gelieve de MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Zo zorgen we ervoor dat
we op geen enkele wijze jouw bijzondere persoonsgegevens in onze administratie opslaan.
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Waarom boo!professionals jouw gegevens nodig heeft
Boo!professionals matcht professionals op het gebied van communicatie & marketing met
uiteenlopende opdrachtgevers. Naast het matchen van jouw ervaring en specialiteiten met
de wens van een opdrachtgever hebben wij jouw gegevens ook nodig voor het vervolg
van het proces waarin wij je een contract aanbieden, voor contact gedurende en na jouw
opdracht en het nakomen van onze eventuele financiële verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Boo!professionals zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
• De bewaartermijn is 1 jaar als er geen plaatsing is geweest. Na 1 jaar krijg je van
boo!professionals automatisch een e-mail met de vraag of wij je gegevens nog langer
mogen bewaren.
• Bij een eventuele plaatsing is de bewaartermijn 5 jaar. Daarna ontvang je van
boo!professionals automatisch een e-mail met de vraag of wij je gegevens nog langer
mogen bewaren.

Delen met anderen
Boo!professionals verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor; uitvoering van onze dienst, onze overeenkomst met
een opdrachtgever, onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken als gevolg van onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boo!professionals blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen mits
de wetgeving dit toelaat. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@boo!professionals.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Boo!professionals zal zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen 2 weken, op jouw verzoek reageren.
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Beveiliging
Boo!professionals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Heb je vragen over onze privacystatement, verwerking van persoonsgegevens of gebruik
van cookies? Stuur en email naar info@booprofessionals.com of bel direct 075 – 640 34 38.
Boo!professionals bezoekadres
Veerdijk 42d
1531 MS Wormer
Tel: 075 – 640 3434
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