
 
 
 
 
Toestemmingsverklaring Persoonsgegevens  
 
Dit is het privacy statement van Confina BV, gevestigd te 9202 PE Drachten aan de Zonnedauw 3. (www.confina.nl)/.  
 
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons 
verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier via onze website of sollicitatie via mailing of sociale media kanalen. 
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten, medewerkers en sollicitanten en betrachten daarom de 
groots mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data 
overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Confina is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegeven worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij 
zijn verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de 
overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke 
doeleinden ze worden gebruikt.  
 
Artikel 1. Wettelijke bepalingen: 
1. Confina BV te Drachten  
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”) 
 
Artikel 2. Het verzamelen van gegevens: 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

− Voor- en achternaam  

− Geboortedatum en geboorteplaats  

− Adresgegevens  

− Telefoonnummer, emailadres en overige contactgegevens 

− Uw curriculum Vitae  

− Sollicitatiebrief  

− IBAN/Bankrekeningnummer  

− BSN Nummer  
 
Artikel 3. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 
Op grond van artikel 13 lid 2 sub B. AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn 
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het terecht tegen de verwerking 
bezwaar te maken en het recht op gegevensdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op 
te nemen via 0512-380 709. 
 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw 
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. 
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de 
verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.  
 
Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten 
persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een 
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna de persoonsgegevens mitsdien niet meer onder 
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  
 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van Confina, valt de 
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangegeven op het moment van het vragen van de 
gegevens.  
 
 

http://www.confina.nl)/


Artikel 5. Commerciële doeleinden/verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag   
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:  

− Verwerken gegevens t.b.v. uitvoering werkzaamheden Personeels-/Salarisadministratie  

− Telefonisch contact  

− Informeren en beantwoorden vragen 

− Uw gegevens worden in overleg met u aangedragen bij klanten/prospecten van Confina.  
 
Artikel 6. Delen met derden 
Confina verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw 
gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Confina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Artikel 7. Bewaargegevens termijn 
Confina zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de 
doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
 
Artikel 8. Cookies  
Confina gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content 
kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser 
verwijderen. 
 
Artikel 9. Toepasselijk Recht  
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de van de beheerder is exclusief 
bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudends wanneer hierop een wettelijke 
uitzondering van toepassing is.  
 
Artikel 10. Contact 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@confina.nl. 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de 
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Confina  
Zonnedauw 3  
9202 PE Drachten  
Tel: 0512-380709  
E-mail: info@confina.nl  
 
Datum:……………………………………………………………………………………………. 
Plaats:……………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

mailto:info@confina.nl

