
Privacyverklaring 
 

HR Proof, gevestigd aan de Kraaivenstraat 21-07, 5048 AB te Tilburg, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. HR Proof zal zich naar 
alle redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, 
vertrouwelijk wordt behandeld.  
 
Contactgegevens: 
Adres: Kraaivenstraat 21-07, 5048 AB Tilburg  
Tel. nr.: +31 (0) 13 230 00 14 
Website: www.hr-proof.nl  
Martijn van Scheepstal is de Functionaris Gegevensbescherming van HR Proof. Hij is te bereiken via 
martijn@hrproof.nl.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via een sollicitatie, inschrijving of anderzijds gebruikt 
maakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de database van HR 
Proof.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- LinkedIn profiel 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie of         
telefonisch, zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden.  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
HR Proof verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering hierop is de BSN, die wij 
vastleggen in de arbeidscontracten die wij opstellen voor onze klanten. Omdat de BSN onderdeel is van 
het arbeidscontract, kunnen wij niet anders dan de BSN ook te registreren. Na het opstellen van het 
arbeidscontract zal de BSN direct verwijdert worden.  
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martijn@hrproof.nl, 
dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten einde voor u een passende baan te vinden en het in verband 
daarmee uitvoeren van onze diensten waarvan u gebruik wenst te maken. 
Alleen als u ons bij uw registratie, of een latere wijziging daarvan, daartoe toestemming hebt gegeven, 
zullen wij uw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. 
Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming 
geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke 
verplichting zijn gehouden. 
 
HR Proof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze 
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die HR Proof verwerken: 
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- Voor het verwerken van onze administratie vragen we om uw naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres; 
- Deze gegevens worden daarnaast gebruikt voor belangrijke meldingen omtrent uw producten 
waaronder de verlenging en afsluiting daarvan.  
- In het kader van het afhandelen van de facturen en betalingen, bewaart HR Proof tevens uw 
betalingsgegevens.  
 
U hebt het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. Het is mogelijk om een inzage- en / of 
correctieverzoek in te dienen bij info@hrproof.nl.  
 
Persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om: 
- U na uw online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen in kennis te stellen van de vacatures die 
het meest aansluiten bij uw profiel; 
- Uw cv beschikbaar te stellen aan potentiële geïnteresseerde werkgevers, in overleg met, en na    
toestemming van u; 
- Het afhandelen van uw betaling; 
- U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
HR Proof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HR 
Proof) tussen zit. HR Proof gebruikt enkel systemen van derden.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De verwerkte persoonsgegevens kunnen, al naar gelang de dienst die het betreft, verschillen. Dit kunnen 
onder meer de volgende gegevens betreffen: uw NAW gegevens, e-mail adres en (mobiele) 
telefoonnummer. Voorafgaand aan een verwerking zullen wij u meedelen welke gegevens van u zullen 
worden verwerkt. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk 
zijn. Met andere woorden: wij zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die persoonsgegevens 
worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Een kandidaat zal 
niet opgenomen worden in het systeem maar wil wel deel uitmaken van een sollicitatieprocedure, zullen 
de gegevens van deze kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden 
bewaard. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
HR Proof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u er mee akkoord 
bent gegaan, op eigen verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten deze gegevens gedeeld worden, zal dit alleen zijn met 
(mogelijke) opdrachtgevers. HR Proof kiest ervoor deze gegevens geanonimiseerd aan te leveren, totdat 
er sprake is van een (mogelijke) match. Pas dan zullen de volledige persoonsgegevens gedeeld worden. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken, hoeven wij geen verwerkersovereenkomst te sluiten, omdat 
er volgens de wet in de relatie tussen HR Proof en opdrachtgever geen ‘verwerker’ is aan te wijzen. HR 
Proof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dit nooit doen zonder u hiervan op de hoogte 
te stellen.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Op de website van HR Proof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. Zoals 
hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website 
moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke 
statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere essentiële 
informatie waarmee HR Proof deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze 
statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van zogenaamde 'behavioural targeting' waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel 
wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt 
opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen 
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Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de 
juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te 
informeren. Dat doet HR Proof op deze pagina. 
 
Privacy instellingen van Google Analytics 
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de 
uitzonderingen omdat dit cookie 'geen of slechts geringe' inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het 
cookie van Google Analytics een 'first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘HR-
Proof.nl' in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van HR Proof en niet van 
Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. 
Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van 
Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat 
daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen HR Proof en 
Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen zijn anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of 
uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van HR Proof is zo ingesteld dat de 
informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het 
gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een 'opt-out'. HR Proof voldoet hiermee aan alle wettelijke 
voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig. 
 
Geen andere cookies 
Op ‘HR-Proof.nl’ worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt. 
 
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 uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HR Proof en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde 
organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar martijn@hrproof.nl.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 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. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek. 
 
HR Proof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
HR Proof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 
website is beveiligd met SSL. De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de 
website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. HR Proof neemt de bescherming 
van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
martijn@hrproof.nl.  
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