
Disclaimer/ Privacy 

Om de diensten en internetsites van de Talentengroep Nederland VOF beschikbaar te 

stellen aan gebruikers/ opdrachtgevers dient Talentengroep Nederland in een aantal 

gevallen persoonsgegevens te verwerken. Tot Talentengroep Nederland behoren de 

volgende labels; Talent voor Ogen, Talent voor Tanden en Talent voor Horen.  

Talentengroep Nederland VOF hanteert een privacy beleid die voldoet aan de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Wij beschermen de privacy van informatie die u 

aan ons versterkt. 

 

Doeleinden registratie gegevens 

 

Wanneer u zich via Talentengroep Nederland VOF laat bemiddelen hebben wij enkele 

persoonsgegevens van u nodig. De volgende gegevens worden verwerkt; 

- Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer 

- Geslacht 

- Leeftijd en Geboortedatum 

- CV 

- Uw IP- adres wanneer u een van de websites van Talentengroep Nederland VOF bezoekt 

en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 

De gegevens die wij van u verwerken gedurende de bemiddeling verwerken wij op basis van 

de door u gegeven toestemming. Deze gegevens bewaren wij gedurende 4 weken conform 

de wettelijke bewaartermijn. Indien u vooraf toestemming heeft gegeven aan Talentengroep 

Nederland VOF bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar. Ieder jaar krijgt u bericht vanuit 

Talentengroep Nederland VOF om opnieuw toestemming te geven om de gegevens te 

mogen bewaren in onze database. 

 

Gegevensverwerking 

Mogelijk bevatten de websites van de Talentengroep Nederland VOF links naar websites van 

derden. Voor deze websites kan een afwijkend privacy statement gelden. Talentengroep 

Nederland is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving voor derden.  

Talentengroep Nederland VOF stelt de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de 

opdrachtgevers waar wij mee samen werken.  

Talentengroep Nederland VOF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade 

die uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens, nadat u daartoe toestemming heeft 

gegeven, door de opdrachtgevers en/of derden voortvloeit.  

Talentengroep Nederland VOF zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming 

bekendmaken aan derden.   

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

 

Enkel onze werknemers die toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, 

krijgen toegang tot uw gegevens. Deze personen handelen onder toezicht en onder 

verantwoordelijkheid van Talentengroep Nederland VOF.  



Talentengroep Nederland VOF heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen om enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of verlies van deze gegevens 

tegen te gaan.  

Website bezoek/ Google Analytics  

Op de websites van Talentengroep Nederland VOF worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden. Waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en 

gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van 

bezoek- en klikgedrag op de website. Talentengroep Nederland VOF gebruikt deze 

informatie om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zoveel 

mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

Talentgroep Nederland VOF maakt gebruik van Google Analytics om te monitoren hoe 

bezoekers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 

Talentengroep Nederland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-

adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van 

Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om 

rapporten over de websites aan Talentengroep Nederland te kunnen verstrekken en om haar 

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Talentengroep 

Nederland VOF heeft hier geen invloed op. 

Talentengroep Nederland VOF heeft Google geen toestemming gegeven om via 

Talentengroep Nederland VOF Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-

diensten.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

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

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

AVG@talentengroepnederland.nl. Talentengroep Nederland VOF zal zo snel mogelijk, maar 

binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Wijzigingen  
 
Talentengroep Nederland VOF behoudt zich het recht voor de op of via deze website 
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te 
wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na 
te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van 
deze disclaimer, is gewijzigd.  
 
Toepasselijk recht  
Op de websites van Talentengroep Nederland VOF en de disclaimer is het Nederlands recht 
van toepassing.  
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Beveiligen 
 
Talentengroep Nederland VOF neemt de bescherming van uw gegevens 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 niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Talentengroep 
Nederland VOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Talentengroep 

Nederland VOF op via AVG@talentengroepnederland.nl. Talentengroep Nederland VOF 
is als volgt te bereiken: 

Postadres: Ambachtlaan 31 

Vestigingsadres: Ambachtlaan 31 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71608362 

Telefoon: 076-3035872 - 0652070118  

E-mailadres: AVG@talentengroepnederland.nl  
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