
 
 

 

 
 

HuRis Privacy Policy 
 
Inleiding 
Dit is de Privacy Verklaring van HuRis B.V. en HuRis Cloud Services B.V. (hierna: HuRis). HuRis 
respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan HuRis wordt verstrekt, wordt beschermd en 
vertrouwelijk wordt behandeld. 
In deze Privacy Verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij 
verkrijgen via deze website, tijdens een intakegesprek en/of een telefonische check van de door 
ingevulde persoonsgegevens om gebruik te maken van onze dienstverlening. 
 
Verzamelen en gebruik Persoonsgegevens 
PROFESSIONALS 
Inschrijving 
Wanneer u solliciteert of via ons werkt kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: 

• NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer; 
• Geboortedatum en geslacht; 
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring; 
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd 

of gedaan; 
• Referenties en getuigschriften; 
• Gegevens over beschikbaarheid, verlof en gewerkte uren; 

 
OPDRACHTGEVERS 
Inschrijving 
Wanneer u zich inschrijft via de website, informatie of dienstverlening aanvraagt via de website 
of deelneemt aan een door ons georganiseerde bijeenkomst kunnen wij de volgende gegevens 
verzamelen: 

• NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer; 
• Contactpersoon; 
• Functie contactpersoon 

 
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

• Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor onze opdrachtgevers; 
• Het begeleiden en matchen van professionals aan opdrachtgevers; 
• Het verzorgen van bijeenkomsten en opleidingen; 
• Het versturen van nieuwsbrieven; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u zich 

afmelden via de link onder aan de nieuwsbrief; 
 
DOORGIFTE AAN DERDEN 
Uw (persoons)gegevens worden enkel in Nederland opgeslagen en verwerkt en niet aan 
derden verstrekt, tenzij HuRis daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht of 
rechterlijk bevel. 
 
OVERDRACHT ONDERNEMING 



 
 

 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van HuRis, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen 
of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de 
gegevens van onze klanten worden overgedragen. 
 
KENNISNEMING, VERBETERING EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS 
Als u wilt weten welke gegevens HuRis over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen 
of verwijderen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@huris.nl. Om misbruik 
te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw e-mailadres dat bij ons 
bekend is. 
 
BEWAARTERMIJNEN 
HuRis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze 
verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard 
is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. 
 
WIJZIGINGEN 
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. HuRis adviseert u dan ook om deze Privacy 
Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons 
verstrekt. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze pagina. 
 
VRAGEN 
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. HuRis adviseert u dan ook om deze Privacy 
Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons 
verstrekt. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze pagina. 
 
CONTACTGEGEVENS 
HuRis BV 
HuRis Cloud Services BV 
Godfried Bomansstraat 7 
4103 WR Culemborg 
Telefoon: 0345-544685 
E-mail: info@huris.nl 
KvK-nummer: 17107641 
 


