HuRis Privacy Policy
INTRODUCTION
This is the Privacy Statement of HuRis B.V. and HuRis Cloud Services B.V. (hereinafter: HuRis).
HuRis respects the privacy of its customers and users of its website and services and ensures
that the personal information provided to HuRis is protected and treated confidentially.
In this Privacy Statement we explain how we deal with the personal data we obtain through this
website, during an intake or job interview or during our consultancy or SAAS services.
COLLECTION AND USE PERSONAL DATA

Professionals
Enrollment
When you apply or work through us, we may collect the following personal information:
NAW data, e-mail address and telephone number;
• Date of birth and sex;
• Curriculum vitae (CV), information on training, traineeships and work experience;
• Information about training and education and/or testing that you have followed or
carried out yourself or through us;
• References and certificates;
• Data on availability, leave and hours worked.

Customers
Enrollment
When you register via the website, request information or services via the website or participate
in a meeting organized by us, we may collect the following data:
• NAW data, e-mail address and telephone number;
• Contact person;
• Contact function
We use this information for the following purposes:
• Recruiting and selecting suitable candidates for our clients;
• Guiding and matching professionals with clients;
• Organizing of meetings and training courses;
• Sending newsletters; if you do not wish to receive this information, you can unsubscribe
via the link at the bottom of the newsletter.
TRANSFER TO THIRD PARTIES
Your (personal) data will only be stored and processed in the Netherlands and will not be
provided to third parties, unless HuRis is obliged to do so on the basis of a legal obligation or
court order.
TRANSFER OF BUSINESS
In the further growth and development of HuRis, one or more parts or assets of the company
may be transferred to a third party. In that case, the data of our customers will also be
transferred.

ACCESS, CORRECTION AND DELETION OF YOUR DATA
If you would like to know what data HuRis has recorded about you or if you want to change or
delete your data, please contact our customer service department at info@huris.nl. In order to
prevent abuse, you must submit this request using the e-mail address known to us.
RETENTION PERIODS
HuRis does not store your data for longer than is necessary for the purposes for which it is
processed, unless the data must be kept for longer in order to comply with legal obligations
(such as a duty to retain). The length of time certain data are retained depends on the nature of
the data and the purposes for which they are processed, with a maximum of 6 months.
POLICY CHANGES
This Privacy Statement is subject to change. HuRis therefore advises you to consult this Privacy
Policy on a regular basis, at least before you provide us with any personal data. The most current
version can always be found on this page.
QUESTIONS
In case of any questions, you can contact HuRis using the contact details below.
CONTACT DETAILS
HuRis BV
HuRis Cloud Services BV
Veerweg 2A
4101 AK Culemborg
Phone: 0345-544685
E-mail: info@huris.nl
Chamber of Commerce number: 17107641

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,
met een maximum van 6 maanden.
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 Veerweg 2A 4101 AK Culemborg Telefoon: 0345-544685 E-mail:
info@huris.nl KvK-nummer: 17107641

