
 
 

Mei 2018 
 

OVERZICHT DOELEINDEN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR STERRK 

Doeleinde: Verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en klanten – uitvoering dienstverlening 

Gegevens: 
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV (incl. eventuele pasfoto en 
informatie over gevolgde opleidingen), functie.  

Grondslag: Toestemming of in afwachting van toestemming (binnen 30 dagen) 

Bewaartermijn: 
Conform de AVG, zolang als noodzakelijk is voor de verwerkelijking van het doel 
waardoor de gegevens worden verwerkt. Na een jaar zal opnieuw toestemming 
worden gevraagd.  

 

 

Doeleinde: Vinden van passende vacatures bij profiel van kandidaat 

Gegevens: 
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV (incl. eventuele pasfoto en 
informatie over gevolgde opleidingen) 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang ter uitvoering van de dienstverlening van Sterrk 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: Communicatie met kandidaat 

Gegevens: 
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV (incl. eventuele pasfoto en 
informatie over gevolgde opleidingen) 

Grondslag: Toestemming 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: Versturen CV en gerelateerde gegevens naar potentiele werkgevers 

Gegevens: 
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV (incl. eventuele pasfoto en 
informatie over gevolgde opleidingen) 

Grondslag: Toestemming kandidaat 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: Informatieverstrekking over onze diensten aan zakelijke relaties 

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functie 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, noodzakelijk voor verrichten van bedrijfsactiviteiten 
 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: 
Aangaan dienstverleningsovereenkomst met klanten – samenbrengen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt  

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang; uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde, zolang de klantrelatie duurt.  



 
 

Mei 2018 
 

 

Doeleinde: Financiële administratie en facturatie - klanten 

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen bedrijf 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, noodzakelijk voor verrichten van bedrijfsactiviteiten 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: Onderhouden kandidaat-en klantrelatie (relatiebeheer) 

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer 

Grondslag: 
Noodzaak behartigen legitiem belang, noodzakelijk ter uitvoering van de 
overeenkomst met klanten.  

Bewaartermijn: 
Ten opzichte van kandidaten: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en zolang 
de klantrelatie duurt. 

 

 

Doeleinde: Intern beheer 

Gegevens: 
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV (incl. eventuele pasfoto en 
informatie over gevolgde opleiding)  

Grondslag: Noodzaak behartigen legitiem belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: Informeren over dienstverlening van Sterrk 

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, Telefoonnummer, functie.  

Grondslag: 
Gerechtvaardigd commercieel belang, noodzakelijk voor verrichten van 
bedrijfsactiviteiten 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

Doeleinde: Afhandelen klacht, verzoek tot wijziging of verwijdering persoonsgegevens 

Gegevens: 
NAW-gegevens, e-mailadres, Telefoonnummer, functie, CV (evt. met pasfoto en 
informatie over gevolgde opleidingen) 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, noodzakelijk voor verrichten van doeleinde 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

 

 

 

 

 


