
Privacyverklaring 

In deze verklaring wordt het privacybeleid van Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching 

toegelicht. Door gebruik te maken van, of mee te werken aan mijn dienstverlening, accepteert u  

dit privacybeleid, en geeft u Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching toestemming uw 

persoonsgegevens te gebruiken voor zijn dienstverlening. 

 

Contactgegevens: 

website: https://www.JimKraaykamp.nl/ 

adres: postbus 307, 1180 AH  AMSTELVEEN 

telefoon: 020 670 2000 (kantoor) of 06 54 972 316 (direct) 

e-mailadres: jim@jimkraaykamp.nl 

 

Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching verwerkt uw gegevens nadat u deze aan ons verstrekt. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u ons geeft. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij -voor zover van toepassing en  

door u aan ons verstrekt- verwerken bij inschrijving in ons kandidatenbestand, bij sollicitatie naar  

een vacature of bij deelname aan een coachingstraject: 

 

* voor- en achternaam/geslacht 

* geboortedatum 

* adresgegevens 

* telefoonnummer 

* e-mailadres 

* curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring 

* gegevens over opleidingen en trainingen die u hebt gevolgd 

* sollicitatiebrief 

* correspondentie 

* gespreksnotities 

* andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van beoordeling van uw geschiktheid als 

kandidaat, bijv. referenties, getuigschriften en/of publicaties 

* pasfoto (door u verstrekt, of via LinkedIn) 

De persoonsgegevens worden verwerkt om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen 

beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, dan wel een opdracht.  

Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching legt géén bijzondere persoonsgegevens vast  

(zoals ras, godsdienst, gezondheid e.d.), anders dan lidmaatschap van vakverenigingen. 

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties: 

* voor- en achternaam/ geslacht 

* contactgegevens (adres, telefoon, e-mailadres) 

* IBAN-nummer en BIC-code van de bank 

* functiebenaming 

* correspondentie 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
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nodig om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen: 

 

Indien u als kandidaat -nog- niet door Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching bent bemiddeld,  

zijn uw persoonsgegevens (bijv. NAW, CV, werkervaring, opleiding etc.) beschikbaar tot maximaal vijf 

jaar na het laatste contact. 

 

       Als u geen gebruik wilt maken van deze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u  

       aangeven via contact@jimkraaykamp.nl . U wordt dan niet meer benaderd en/of bemiddeld  

       door Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching.  

 

Indien u als kandidaat wèl door Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching bent bemiddeld zijn uw 

persoonsgegevens beschikbaar tot maximaal vijf jaar na einde van dat dienstverband. Die termijn 

wordt aangehouden in verband met mogelijke claims. 

 

Als u een coachings- of begeleidingstraject heeft gevolgd bij Jim Kraaykamp Executive Search & 

Coaching wordt uw dossier maximaal twee jaar na beëindiging van dat traject bewaard. Die termijn 

wordt aangehouden voor het maken van overzichten, en het verstrekken van gegevens aan 

kandidaten die hun gegevens zijn kwijtgeraakt. Na twee jaar worden die persoonsgegevens 

vernietigd, zodat wij u deze dus niet meer kunnen verstrekken. 

Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching zal uw persoonsgegevens uit uw dossier niet delen met 

derden, anders dan met uw uitdrukkelijke toestemming. 

U heeft het recht om verstrekking van uw dossier aan uw werkgever te blokkeren. Blokkeren is niet 

mogelijk indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch 

verstrekt dient te worden. In dat geval wordt u door Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching in 

de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen die rapportage op te stellen. Uw bezwaren 

zullen door ons gelijktijdig worden verstuurd met de rapportage. 

 

Aan wie tonen wij uw gegevens? 

Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching kan uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn 

opdrachtgevers. Wij doen dit uitsluitend in overleg met u, en met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan opdrachtgevers buiten Nederland. Jim 

Kraaykamp Executive Search & Coaching zorgt dat de zo gedeelde persoonsgegevens adequaat 

worden beschermd. 

 

Met bedrijven die toegang hebben tot uw gegevens (onze ‘software-support’) sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw persoonsgegevens. Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching blijft verantwoordelijk voor 

de gegevensbewerkingen van die bedrijven. 

 

Gegevens van zakelijke relaties 

Jim Kraaykamp Executive Search & Coaching kan de van zijn zakelijke relaties verkregen 

persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens 

kunnen worden doorgegeven aan kandidaten of sollicitanten, zakenpartners en onderaannemers 

(zoals onze ‘software support’ gegevensbewerkers), die voor Jim Kraaykamp Executive Search & 

Coaching diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Jim Kraaykamp Executive Search & 
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Coaching hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. 

 

Cookies 

Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. 

Onze website verzamelt gegevens over de gebruikers van de website en maakt gebruik van cookies. 

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze 

website kunnen deze cookies worden herkend. De zo verkregen technische informatie wordt alleen 

gebruikt voor het beheer van de site en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. 

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om ons te verzoeken om uw gegevens te wissen en eventueel een melding te 

maken van misbruik. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar contact@jimkraaykamp.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, 

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 

uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. Wij 

reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Onze beveiliging 

Jim Kraaykamp executive Search & Coaching neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bij 

ons serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met 

ons op via contact@jimkraaykamp.nl 
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