
Privacy Statement StageMax B.V.

Wie zijn wij
StageMax B.V. gaat altijd op zoek naar dé perfecte match tussen kandidaat en organisatie.
Om dat goed te kunnen doen, wordt ons persoonlijke informatie toevertrouwd door
werkgevers, kandidaten, websitebezoekers en onze eigen medewerkers. Hier gaan wij
uiterst zorgvuldig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mee
om. Dit privacy statement biedt inzicht in deze gang van zaken.

StageMax B.V. is in deze de verwerkingsverantwoordelijke. Zij heeft daarmee volledige
zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en middelen
hiertoe vast.

Om haar werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen, schakelt StageMax B.V.
daartoe af en toe de dienst van derden in. Ook in deze situaties blijft StageMax B.V.
verantwoordelijk voor een juiste en discrete verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben
dan ook overeenkomsten gesloten met deze partijen omtrent de verwerking van
persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens
Zoals na te lezen op de website van autoriteit persoonsgegevens, omvatten
persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk
persoon. Deze informatie gaat ofwel direct over een persoon, of zijn direct te herleiden naar
deze persoon. Hierbij kunt u denken aan informatie zoals een cv, contactgegevens of
personalia. Gegevens met betrekking organisaties vallen hierbij niet onder
persoonsgegevens.

Daarnaast zijn er nog bijzondere persoonsgegevens die extra bescherming behoeven. Dit
zijn gegevens zoals etniciteit, ras, afkomst, seksuele voorkeur of gezondheid.

Gegevensverzameling
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website continu te kunnen blijven verbeteren,
worden er automatisch gegevens verzameld door StageMax B.V. op het moment dat u onze
website bezoekt. Deze gegevens omvatten onder andere:

● Het apparaat waarmee u de website bezoekt;
● Het IP-adres van uw apparaat;
● Het IP adres van uw Internet Service Provider;
● Het besturingssystemen dat u gebruikt;
● Datum en tijd waarop u onze website bezoekt;
● Het internetadres van de website waar u direct vandaan komt;
● De door u bekeken pagina’s en gelezen informatie op onze website;
● De geografische locatie waar u zich bevindt;
● Het materiaal dat u opstuurt en downloadt van de onze website.
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Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Het is als StageMax B.V. toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen in de volgende
gevallen:

● Als u StageMax B.V. toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te mogen
verwerken of één of meerdere specifieke doelen;

● Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst waarvan u partij bent, of om op verzoek van u voorafgaand aan de
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

● Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die
op StageMax B.V. rust;

● Als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen te beschermen van zowel u
of iemand anders;

● Als de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak in het algemene
belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat
aan StageMax B.V. is opgedragen;

● Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van StageMax B.V., of van een derde. Uiteraard zijn hierbij de gevallen
uitgezonderd waarbij uw belangen, grondrechten en/of fundamentele vrijheden die
tot bescherming van uw persoonsgegevens dwingen, zwaarder wegen dan onze
belangen of die van derden.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om u de optimale dienst aan te kunnen bieden. Daarvoor verzamelen
en gebruiken wij de persoonsgegevens. Dat doen we om:

● U op de hoogte te kunnen brengen van interessante mogelijkheden die voortkomen
uit de diensten van StageMax B.V. en van derden;

● Gewerkte uren te kunnen registreren in ons salarissysteem;
● Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen zodat we de beste match

kunnen maken;
● U te benaderen voor werk gerelateerde mogelijkheden;
● Een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan, te

onderhouden en de hiervoor relevante administratie uit te kunnen voeren;
● Een opdracht bij opdrachtgevers vast te kunnen leggen in een overeenkomst, deze

overeenkomst te kunnen onderhouden en deze overeenkomst na kunnen komen;
● Een screening te kunnen doen van potentiële kandidaten voor opdrachtgevers;
● Wet- en regelgeving na te kunnen komen in het geval we een werknemers-,

personeels- of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan. Hieronder valt onder
andere identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving,
bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
StageMax B.V. kan onderstaande persoonsgegevens verwerken als u werkzoekende,
kandidaat, (tijdelijke) medewerker of zakelijke relatie bent van ons. U bent zelf
verantwoordelijk dat de door u aangedragen gegevens juist en relevant zijn.

(Afstudeer)stage zoekende, bijbaan zoekende, startersfunctie zoekende of kandidaat:
● NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
● Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
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● Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring;
● Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u 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 kandidaat;
● Andere content waarmee u zich op vrijwillige basis voorstelt (bv. video, foto,

portfolio);
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan verwerking wordt vereist om

de wet correct te kunnen toepassen.

(Tijdelijke) medewerker bij StageMax B.V.
● NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer, en andere

contactgegevens;
● Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
● Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring;
● Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u via ons hebt gevolgd of

gedaan;
● Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
● BSN en (kopie van) identiteitsbewijs;
● Overige gegevens die van belang zijn voor personeels-, salaris- en

verzuimregistratie;
● Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van

de geschiktheid van de kandidaat;
● Andere content waarmee u zich op vrijwillige basis voorstelt (bv. video, foto,

portfolio);
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan verwerking wordt vereist om

de wet correct te kunnen toepassen.

Zakelijke relaties:
● Naam, e-mailadres en telefoonnummer
● Functie
● Gegevens over beschikbaarheid en verlof
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan verwerking wordt vereist om

de wet correct te kunnen toepassen.

Derden
StageMax B.V. schakelt de diensten van derden in waarvoor het soms noodzakelijk is om
persoonsgegevens onderling te delen. Allereerst is dit de zusterorganisatie van StageMax
B.V., genaamd StartersMatch B.V., voor de bemiddeling van junior en medior profielen.
Buiten dat kan StageMax B.V. persoonsgegevens doorgeven aan onder andere
opdrachtgevers, overheidsinstanties, onderaannemers die diensten voor StageMax verlenen
en overige zakelijke relaties. In alle gevallen hebben wij overeenkomsten gesloten met deze
partijen over een discrete omgang met de verleende persoonsgegevens.

In de basis zal StageMax B.V. uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten Nederland.
Uitzonderingen daarop zijn enkele opdrachtgevers waarvan het kantoor en/of de
contactpersoon buiten Nederland maar binnen Europa gevestigd zijn.
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Uw rechten
StageMax B.V. vindt het belangrijk dat u makkelijk en eenvoudig gebruik kunt maken van uw
rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Concreet gaat dan om
de volgende rechten:

● Intrekken van de verleende toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
● Inzage in persoonsgegevens;
● Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
● Verwijdering van persoonsgegevens als StageMax B.V. deze niet langer nodig heeft;
● Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door StageMax B.V. of

een betrokkene als u hier zwaarwegende redenen voor hebt;
● Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
● Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan StageMax B.V. zijn

verleend in bij wet bepaalde gevallen;
● Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door StageMax B.V. bij

de nationale toezichthoudende autoriteit.

In het geval u gebruik wenst te maken van van de bovengenoemde rechten, kunt u ten alle
tijden contact met ons opnemen.

Beveiligen van uw gegevens
StageMax B.V. hecht veel waarde aan een optimale beveiliging van uw persoonsgegevens.
Hiervoor treffen we verschillende maatregelen en zijn wij voorzichtig in het delen van
persoonsgegevens. In eerste instantie hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang
tot deze gegevens en delen wij deze niet zomaar met derden. Een cv van een kandidaat
wordt bijvoorbeeld altijd geanonimiseerd voordat deze doorgestuurd wordt naar
opdrachtgevers. In het geval we toch persoonsgegevens delen, is dit altijd via een
beschermd netwerk (TLS) en met toestemming van de desbetreffende. StageMax B.V. heeft
hierover overeenkomsten met deze ontvangers om op eenzelfde wijze de gegevens te
beveiligen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
De AVG stelt geen wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Die termijnen
baseren wij op de noodzaak van het bewaren van deze gegevens, met inachtneming van de
doelgroep van onze zusterorganisatie die bemiddelt in medior profielen. Uiteraard heeft u
het recht om StageMax B.V. een verzoek te doen tot het verwijderen van uw gegevens.

Verwijderen persoonsgegevens
Voor het verwijderen van persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met StageMax
B.V. via info@stagemax.nl met het verzoek tot verwijderen van de persoonsgegevens.
Uiteraard krijgt u hier een bevestiging op terug.

Mocht u verder onverhoopt nog vragen, opmerkingen of klachten hebben omtrent de
verwerking van uw persoonsgegevens door StageMax B.V., dan mag u uiteraard altijd
contact met ons opnemen. Dat kan via 085-0020203 of info@stagemax.nl.

Melding datalek of inbreuk op de beveiliging van StageMax B.V.
Mocht u een vermoeden hebben van een inbreuk op de beveiliging van de
persoonsgegevens, dan verzoeken wij u vriendelijk dit direct bij ons te melden.
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Cookies
StageMax B.V. maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van
cookies, verwijzen wij u graag naar ons cookie statement.

Copyright
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of
videoclips en software is eigendom van StageMax B.V. en is beschermd onder Nederlandse
en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de
inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets
van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van StageMax B.V.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan
StageMax B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de
inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. StageMax B.V. is niet
aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van
de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wijzigingen Privacy Statement
StageMax B.V. kan verschillende redenen hebben tot het veranderen, aanvullen of wijzigen
van het Privacy Statement. De meest actuele versie van dit statement vindt u altijd terug op
de website.
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