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PRIVACY STATEMENT   
Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je 
ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Zonder jouw toestemming zullen jouw 
gegevens niet aan derden worden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij je over 
onze werkwijze en wat er met jouw gegevens wordt gedaan.   
  

WIE ZIJN WE  
Bisbee Onderwijs B.V. en Bisbee Flex B.V. zijn gevestigd op Het Wielsem 10, 5231 BW te ‘s-
Hertogenbosch en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.  
  

SURFEN EN COOKIES  
Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van je. Telkens wanneer je onze 
website bezoekt, registreren wij wel het klikgedrag. Dat wil zeggen de pagina’s die je bezoekt, de 
bestemmingen die je opvraagt en vanaf welke pagina je onze website weer verlaat. Deze gegevens 
worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van 
onze website te meten en om hiermee onze service te verbeteren.  
  
Hiertoe maakt www.docentnt2.nl gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde 
schijf van jouw computer wordt opgeslagen ten behoeve van een vervolgbezoek aan onze site. Als 
je geen cookies wilt ontvangen, kun je dit blokkeren. Via de instellingen van je browser is het 
mogelijk om cookies te weigeren en te verwijderen.  
  

WANNEER EN WAAROM VERZAMELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?  
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je gegevens invult of achterlaat op onze 
website voor een sollicitatie of kennismaking. Jouw gegevens verzamelen en verwerken we voor de 
uitvoering van onze dienstverlening als potentiële werkgever, waaronder uitvoering van 
onderwijsopdrachten, bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, 
persoonlijke ontwikkeling, salaris- en personeelsmanagement alsmede voor naleving van wet- en 
regelgeving. Hierdoor kunnen we je snel en zorgvuldig informatie verschaffen over je sollicitatie 
alsmede andere relevante vacatures en diensten.  

Daarnaast maken wij foto’s en video-opnames over wat er bij Bisbee speelt en wat Bisbee doet. 
Alhoewel het herkenbaar in beeld zijn ook wordt verstaan onder een persoonsgegeven, spreken wij 
in deze privacyverklaring apart over foto- en video-opnamen. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?  
Dit zijn zowel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening als ook aanvullende 
gegevens om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om 
te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.  
  
Bij inschrijving/sollicitatie:  

• naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens  
• geboortegegevens, leeftijd en geslacht  
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring  
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• gegevens over beschikbaarheid en verlof  
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften  
• pasfoto op vrijwillige basis 

Bij indiensttreding:  
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, VOG en werkvergunning  
• overige gegevens inzake de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals 

contractgegevens, loonbelastingverklaring, salaris, functioneren, bankrekeningnummer en 
gegevens gezinsleden  

• hierbij wordt ingestemd met het feit dat bij indiensttreding oftewel het uitvoeren van 
opdracht voor Bisbee Flexonderwijs het vooraf aangevraagde VOG met opdrachtgever 
gedeeld zal worden. 

 
MET WIE KUNNEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS DELEN?  
Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers, gegevensverwerkers 
(zoals automatiseerders en salarisverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten 
uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen 
waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een 
gerechtelijk vonnis.  De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een 
gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in 
overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw 
persoonsgegevens?”. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. We 
hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens 
adequaat worden beschermd.      
 
HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?  
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke 
bewaartermijnen, zoals:  

• Sollicitatiebrieven en VOG: 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure 
• Functioneringsgesprekken en ziekte Wet Poortwachter: 2 jaar na beëindiging 

dienstverband 
• ID bewijs, loonbelastingverklaring en arbeidsovereenkomst: 7 jaar na beëindiging 

dienstverband    
 
FOTO- EN VIDEOPNAMES 
Wij gebruiken foto’s en video’s om degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, op deze manier 
toch te kunnen laten deelnemen. Hierbij gaat het om foto’s en video-opnames van: 

- Workshops, bijeenkomsten en evenementen die wij organiseren; 
- Beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten van derden waaraan wij 

deelnemen. 

Eigen gebruik 
Wij vinden je privacy daarbij belangrijk. We gebruiken de foto’s en video-opnames alleen voor onze 
eigen communicatie, zoals flyers, folders, de website en socialmediakanalen. Wij geven deze niet 



 

Privacy Statement – Bisbee Flexonderwijs – versie december 2022 

aan andere organisaties of bedrijven. Wij gebruiken de foto’s en video-opnames voor de duur van 
maximaal twee jaar. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd.  
 
Toestemming 
Als je als enige vol in video staat, vragen wij vooraf schriftelijk of mondeling om toestemming voor 
het gebruik van de foto of video-opname. Je kunt aangeven of wij de foto of video-opname mogen 
gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Je bent niet verplicht om toestemming te 
geven en je toestemming kun je ieder moment weer intrekken. Je kunt hiervoor een e-mail sturen 
naar: avg@bisbee.nl.  
 
In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. Je staat 
bijvoorbeeld met veel mensen op een foto of video-opname. Dat komt vooral voor op 
evenementen. Wij gaan zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij letten goed op bij welke 
onderwerpen wij dit soort foto’s en video-opnames gebruiken. 
 
Wil je niet op de foto of op een video-opname, geef dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee.  
 
Bezwaar tegen een foto of beeldopname 
Heb je toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar je op staat, maar wil je de 
toestemming intrekken? Heb je bezwaar tegen een foto die wij van jou gemaakt hebben of wil je 
dat wij een foto waar je op staat verwijderen of je onherkenbaar maken in een video? Je kunt dan 
contact met ons opnemen via avg@bisbee.nl of telefonisch 073-6409390 of per post via Het 
Wielsem 10, 5231 BW te ’s-Hertogenbosch. 
 
JOUW RECHTEN  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@bisbee.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 
BEVEILIGING  
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 
gebruik. Dit doen we aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische 
maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens en wij maken 
gebruik van twee factor authenticatie om in te loggen op onze systemen. Indien en voor zover 
gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of 
opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen, middels een verwerkersovereenkomst, overeengekomen 
dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.   
 
VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK  
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens door ons, dan 
kunt je contact met ons opnemen via avg@bisbee.nl of telefonisch 073-6409390 of per post via Het 
Wielsem 10, 5231 BW te ’s-Hertogenbosch. Kom je er met ons niet uit, dan is er de mogelijkheid 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   
 
WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DIT PRIVACY BELEID  
We houden ons het recht voor om dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde 
versies van dit privacy beleid op onze website plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacy 
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beleid aangeven wanneer het privacy beleid voor het laatst is gewijzigd. Wij raden je aan om 
geregeld het privacy beleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.   
 
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 13 december 2022. 


