Privacyverklaring SportMatchNoord
Wij willen je graag op een heldere manier uitleggen wat wij doen met jouw persoonsgegevens die wij
verwerken. SportMatchNoord verwerkt namelijk persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt
van onze diensten ten behoeve van werving en selectie en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn wij ook
verplicht om te vertellen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
Wij zijn SportMatchNoord en vallen onder Huis voor de Sport Groningen b.v.
Huis voor de Sport Groningen b.v. is gevestigd te Groningen, Laan voor de Sport 100-7, postcode
9728 JR en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens
(Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens, welke, waarom en hoelang?
1. Bezoekers van onze website
Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze website
www.sportmatchnoord.nl. Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het
type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of
app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij jouw
eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bij het bewaren van jouw gegevens het uitgangspunt is
dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
2. Kandidaten, sollicitanten, potentiële werknemers, flexwerkers of andere personen
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder
bemiddeling, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie,
loopbaanbegeleiding, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.
Door je gegevens in te sturen via onze website heb je toestemming gegeven om de overeenkomst
en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
Welke informatie verwerken wij van jouw:
Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze
gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk
zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of
beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de
functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en
relevant is.
Het gaat om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
- NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
- geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
- jouw social media kanalen;
- gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij 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 jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
- pasfoto en/of video (introductie) - op vrijwillige basis.

Waarom en aan wie verstrekken we jouw persoonsgegevens?
Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;
1. (correct en duidelijk) met je te communiceren;
2. je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige
activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze
medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
3. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties
die voor jou interessant kunnen zijn;
4. jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en
middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
5. onze dienstverlening te verbeteren;
6. jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar
vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van
referentiechecks en social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de
vacaturetekst is aangegeven);
7. inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen
ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
8. je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of
beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan
ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en
beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen;
9. een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante
administratie uit te voeren;
10. re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde
doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
helpen;
11. de benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
12. een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever
en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
13. jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, en
opleiding;
14. jouw loopbaan te begeleiden;
15. voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne
controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
16. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
17. als we een bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving,
waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, bestrijding van fraude en
nationale en internationale sanctiewetgeving.
Hoe lang bewaren we jouw informatie?
Wij bewaren jouw gegevens zoals voorgeschreven in de wettelijke bewaartermijnen, waarbij ons
uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het
laatste contact. Je krijgt twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat
ingeschreven en dat we jouw bemiddelingsgegevens automatisch zullen verwijderen.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven op drie manieren.
1. Door een e-mail te sturen naar info@sportmatchnoord.nl.
2. Te bellen naar 050-8700100
3. of door je af te melden voor onze vacature-alert middels de afmeldknop onderaan de pagina.
Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door SportMatchNoord. Jouw persoonsgegevens zijn
nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving in verband met claimrisico’s.
Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

3. Zakelijke relaties en opdrachtgevers
Wij verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij
zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten,(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een
opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Welke informatie verwerken wij?
De informatie verwerken wij om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn
overeengekomen goed uit te kunnen voeren. Dit doen we om te voldoen aan een wettelijke
verplichting en op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit
uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een
zorgvuldige beoordeling en belangenafweging. Uiteraard doen wij dit op grond van jouw toestemming.
Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.
Het gaat om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
-

naam en contactgegevens;
functie;
gegevens van de organisatie die je vertegenwoordigt;
gegevens om een goede zakelijke relatie kunnen onderhouden;
een document waarin een vacaturetekst is opgenomen.
gegevens ten behoeve van onze activiteiten, evenementen en bijeenkomsten.

Waarom en aan wie verstrekken we jouw persoonsgegevens?
wij verzamelen jouw gegevens om;
1. de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
2. met jou te kunnen communiceren;
3. een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
4. je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen
verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
5. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties
die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in).
6. om te kunnen factureren;
7. om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
8. voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te
verstrekken);
9. jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en
middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
10. onze dienstverlening te verbeteren.
Hoe lang bewaren we jouw informatie?
Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. De bewaartermijnen die wij
hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen
van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen,
eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens
niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
- je onze websites bezoekt en gebruikt;
- je gegevens invult of achterlaat op onze website;
- je je inschrijft op onze vestiging;
- je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze
dienstverlening of om jou een dienst te verlenen;

-

wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;
klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie
over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening;
je via social media contact zoekt met ons, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden
hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je
benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik
wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante
gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te
worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen
door een gespecificeerd verzoek naar info@sportmatchnoord.nl te mailen. 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. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. SportMatchNoord zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op jouw verzoek reageren. Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan ook gerust een mail naar info@sportmatchnoord.nl. Je kunt ons ook bereiken via:
Website: https://www.sportmatchnoord.nl
Telefoonnummer: 050 87 00 100
Bedrijfsadres: Laan Corpus den Hoorn 100-7 9728 JR Groningen

Beveiliging
SportMatchNoord 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 op met ons via info@sportmatchnoord.nl.

