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Privacyreglement 

Attentix hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Attentix is zich er van bewust dat een 
passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te 
waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Attentix houdt zich 
vanzelfsprekend aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Attentix: 

- Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verkregen; 
- Niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk; 
- Uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk;  
- Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen (rekening houdend met de stand 

van de techniek en de aard van de verwerking) om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen. 
 

1. Contactgegevens 
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: 

Attentix 
dhr. H.C. Wijnbergen 
Akkerlaan 22 
5143 ND Waalwijk 
info@attentix.nl 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan de hierboven 
genoemde contactpersoon bij Attentix. 
 
2. Wanneer verwerkt Attentix uw persoonsgegevens? 
(Potentiële) kandidaten: Attentix verwerkt persoonsgegevens van vanaf het moment dat u uw persoonsgegevens 
invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op ons kantoor of wanneer u op een andere wijze kenbaar 
maakt gebruik te willen maken van onze dienstverlening.  
Natuurlijke personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee Attentix zaken doet of beoogt te doen: 
Attentix verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee 
Attentix zaken doet of beoogt te doen om een zakelijke relatie te onderhouden, een opdrachtovereenkomst te 
sluiten en uit te voeren/na te komen en om informatie te verstrekken over de dienstverlening.  
 
3. Potentiële kandidaten 
3.1 Waarom verwerkt Attentix uw persoonsgegevens? 
Attentix verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling. 
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 
1. uitvoering te geven aan de overeenkomst van opdracht tussen ode pdrachtgever en Attentix; 
2. een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te 
voeren; 
3. uw geschiktheid en beschikbaarheid als kandidaat te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een 
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opdracht of dienstverband, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social 
media; 
4. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening. 
 
3.2 Grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken. 
Toestemming: vanaf het moment dat u uw persoonsgegevens invult of achterlaat op onze website, u zich 
inschrijft op ons kantoor of u zich op andere wijze aanmeldt of wanneer u op een andere wijze kenbaar maakt 
gebruik te willen maken van onze dienstverlening geeft u aan Attentix toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken voor de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt. 
Overeenkomst: persoonsgegevens worden verwerkt in uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
Attentix. 
Wettelijke verplichting: op grond van een wettelijke verplichting kan Attentix verplicht zijn tot het verwerken 
van uw persoonsgegevens. 

3.3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Attentix verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Bij inschrijving bij Attentix worden de 
volgende persoonsgegevens verwerkt: 
– NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer  
– curriculum vitae (CV) 
Attentix verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een 
vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, of gegevens over seksueel gedrag 
of gerichtheid.  

3.4 Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld? 
Attentix kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers en andere zakelijke 
relaties. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met voormelde partijen als dit niet strikt noodzakelijk is. 
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Nederland, tenzij u hier toestemming voor heeft 
gegeven. 
 
3.5 Hoelang bewaart Attentix uw persoonsgegevens? 
Attentix bewaart uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij 
Attentix wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Attentix hanteert een bewaartermijn 
van 5 jaar nadat u zich heeft ingeschreven of kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van onze 
dienstverlening. Na de termijn van 5 jaar zal Attentix u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens langer 
te bewaren. 
 
4. (Potentiële) zakelijke relaties 
4.1 Waarom verwerkt Attentix uw persoonsgegevens? 
Attentix verwerkt de persoonsgegevens van natuurlijke personen die werkzaam zijn voor ondernemingen 
waarmee zij zaken doet of beoogt te doen, om een zakelijke relatie te onderhouden, een opdrachtovereenkomst te 
sluiten en uit te voeren/ na te komen en om informatie te verstrekken over de dienstverlening. 

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:  
1. uitvoering te geven aan de overeenkomst van opdracht tussen u en Attentix; 
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2. een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te 
voeren; 
3. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening. 
 
4.2 Grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken. 
Toestemming: wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken. 
Overeenkomst: persoonsgegevens worden verwerkt in uitvoering van de overeenkomst tussen u en Attentix. 
Wettelijke verplichting: op grond van een wettelijke verplichting kan Attentix verplicht zijn uw 
persoonsgegevens te verwerken. 

4.3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Attentix verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Van zakelijke relaties worden de volgende 
persoonsgegevens verwerkt: 
– namen van contactpersonen; 
– contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) van contactpersonen; 
– functies van contactpersonen. 
Attentix verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een 
vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, of gegevens over seksueel gedrag 
of gerichtheid.  

4.4 Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld? 
Attentix kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens delen indien dit nodig is ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze 
gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten en onderaannemers. Persoonsgegevens worden niet 
doorgegeven buiten Nederland tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. 
 
4.5 Hoelang bewaart Attentix uw persoonsgegevens? 
Attentix bewaart uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij 
Attentix wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens langer te bewaren. 
 
5. Inzage, wijziging, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. 
Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u een verzoek tot inzage doen en uw persoonsgegevens laten 
wijzigingen. 
U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en aanvullen. 
U kunt vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. 
U heeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. 
U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. 
U kunt vragen om ‘vergeten’ te worden. 
U kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit). 
U heeft altijd het recht om ten allen tijde uw toestemming in te trekken. 
Op een verzoek zal Attentix binnen vier weken reageren. Indien het verzoek wordt afgewezen zal worden 
aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 
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6. Autoriteit Persoonsgegevens 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de verwerking van uw 
persoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.  
 
7. Aanpassen privacyreglement  
Het privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. Attentix behoudt zich het recht voor om het 
privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.attentix.nl) worden gepubliceerd.  

 


