PRIVACYVERKLARING
Hoewel er in de praktijk eigenlijk niks verandert (Movum gaat altijd al zorgvuldig om met privacy gevoelige
gegevens), willen wij jou inzicht geven in welke gegevens we van onze kandidaten en opdrachtgevers
verzamelen en waarom we dat doen. Kandidaten en opdrachtgevers hebben altijd recht op inzage in die
gegevens en op het aanpassen of verwijderen daarvan.
Laten we vooral benadrukken dat wij gegevens nooit zomaar delen met zogeheten ‘derden’. De informatie
blijft binnen de deur. Hieronder vind je het overzicht van welke gegevens we van kandidaten en
opdrachtgevers opslaan, waarom we dat doen en hoe lang we dat doen. Mocht je vragen hebben, dan kun je
een mail sturen naar officemanagement@movum.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE MOVUM BEWAART VAN KANDIDATEN
-

Voor- en achternaam

-

Geslacht

-

Geboortedatum

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer(s)

-

E-mailadres(sen)

-

In de meeste gevallen de door een kandidaat ingevulde online werkmap die gekoppeld is aan het traject
dat hij of zij bij Movum doorloopt

-

Rapportages van assessments en psychologische onderzoeken

PERSOONSGEGEVENS DIE MOVUM BEWAART VAN OPDRACHTGEVERS
-

Voor- en achternaam

-

Geslacht

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer(s)

-

E-mailadres(sen)

@ MOVUM
Ubbo Emmiussingel 1a
9711 BA Groningen
Telefoon +31 (0)50 360 48 30
www.movum.nl

GRONDSLAG VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS
Eigenlijk is dit heel simpel: we bewaren gegevens om contact met kandidaten en opdrachtgevers te kunnen
houden en jou kunnen informeren over zaken die voor hen van belang zijn.
Online werkmappen bewaren we in het kader van de trajecten die kandidaten bij Movum doorlopen,
bijvoorbeeld een outplacement, Perspectief Onderzoek of coaching. Na beëindiging van een traject wordt
een werkmap na 6 maanden gewist. Wij stellen onze kandidaten daarover van tevoren op de hoogte.
Rapporten van assessments en psychologische onderzoeken worden na 1 jaar gewist, ook daarvan ontvangen
kandidaten bericht.
Wil je exact zien welke persoonsgegevens wij bewaren? Of wil jij jouw gegevens laten wijzigen of verwijderen
uit ons systeem? Dat kan altijd. Laat het ons in dat geval weten per e-mail: officemanagement@movum.nl.

DERDEN
Persoonsgegevens van kandidaten worden alleen met derden (FourD en Aksi die ons helpen met onze
automatisering en Uschi Garden, de psycholoog met wie wij samenwerken) gedeeld bij activiteiten die strikt
noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. De uitwisseling van persoonlijke gegevens is
‘privacy waterdicht’ geregeld: zowel intern als extern zijn daarover afspraken gemaakt die de
vertrouwelijkheid voor onze kandidaten garanderen.

BEWAARTERMIJN
Personalia bewaren we in principe voor onbepaalde tijd om het contact met opdrachtgevers en kandidaten te
kunnen (blijven) onderhouden. Mocht je dit niet goed vinden en jouw gegevens verwijderd willen hebben,
dan kun je dit aan ons kenbaar maken via officemanagement@movum.nl. Over werkmappen en rapportages
is de bewaartermijn vermeld onder het kopje ‘grondslag’.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS
We bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je
aan ons hebt verstrekt. Stuur ons in dat geval een mailtje waarin jij verzoekt tot inzage, verandering,
gegevensoverdracht en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt dit mailtje richten aan
officemanagement@movum.nl.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het dient echt niemands belang als gegevens ‘op straat’ komen te liggen. Daarom hebben wij een aantal
maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen en beschermen:
-

Movum servers en apparaten van mensen die bij Movum werken zijn uitgerust met actuele
beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en een firewall.

-

We werken alleen samen met partijen die hun gegevensbeveiliging ook op orde hebben, dit wordt door
ons ook actief bewaakt.

-

Alle Movum medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig
omgaan met jouw gegevens.
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WIJZIGINGEN, VRAGEN EN FEEDBACK
Movum controleert regelmatig of we met elkaar aan ons privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt, neem
dan gerust contact met ons op:
Movum BV
Ubbo Emmiussingel 1a
9711 BA GRONINGEN
Telefoon: 050 – 360 48 30
officemanagement@movum.nl

SLOTOPMERKING
Eigenlijk verandert er niet of nauwelijks iets in de manier waarop we met jouw gegevens omgaan. In dit
privacy statement hebben we ons best gedaan dit transparant voor je te maken. Movum draait op
vertrouwelijkheid, sinds onze oprichting geven wij al aan niets dat over onze opdrachtgevers en kandidaten
gaat te delen zonder hun nadrukkelijke toestemming. Dat was zo, en dat blijft zo.
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