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Privacy Statement 

Wij zijn PrettySales en gevestigd te gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven 
in het handelsregister onder het KvK-nummer 73114421. PrettySales is verantwoordelijk 
voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. 
 
Bij PrettySales vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, 
zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over 
jou te weten komen. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe PrettySales omgaat met 
de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken.  

 
 
Het doel van dit Privacy Statement 
Dit Privacy Statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen 
welke persoonsgegevens we over jou verzamelen en hoe we deze verwerken. Wij verwerken 
gegevens van kandidaten (ingeschreven of uitzendkrachten), websitebezoekers, 
contactpersonen die werken bij zakelijke relaties, eigen sollicitanten, stagiaires en 
werknemers. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over jou 
vertelt of die we aan jou kunnen koppelen. Met verwerken bedoelen we alles wat we met 
deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, 
gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. 
 
Je deelt persoonsgegevens met ons wanneer je onze website bezoekt, je gegevens invult of 
achterlaat, je een account aanmaakt op de website, je op andere wijze aanmeldt of wordt 
aangemeld. We kunnen ook aan gegevens komen van social media, enkel indien wij een 
gerechtvaardigd reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. 
In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven.  
 

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken 
We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met gezondheid, 
strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen, behalve als dit 
absoluut noodzakelijk is. Hieronder de gegevens die wij kunnen verwerken; 
 

 identificatiegegevens, zoals naam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, 
identificatienummer, e-mailadres en de identificatiegegevens van je computer of 
mobiele apparaat, kopie legitimatie, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 

 studiegegevens, zoals opleidingen, cursussen, trainingen en tests; 

 gegevens over werkervaring, zoals werkverleden, stages en vrijwilligerswerk; 

 gegevens als werknemer, zoals arbeidsovereenkomst, plaatsingsovereenkomst, 
arbeidsafspraken, werkvergunning en verblijfsvergunning, verlof, ziekte, uitkering en 
pensioen; financiële gegevens, bankrekeningnummer, kopie bankpas, facturen, 
creditnota's, loonstrookjes, personeels- en salarisadministratie; 

 gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van je mobiele 
apparaat of je computer en de pagina's die je op de website van PrettySales bezoekt; 
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 gegevens over interesses en behoeften die je met ons deelt, bijvoorbeeld 
wanneer je contact opneemt met ons of je reacties op en over 
PrettySales op social media;  

 overige gegevens, zoals correspondentie, klachten, verslagen van 
functioneringsgesprekken.  

 Gegevens als zakelijke partner, zoals bedrijfsnaam, KvK-nummer, overeenkomsten, 
klachten, factuuradministratie.  

 

Wat doen we met de persoonlijke gegevens?  
We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke 
grondslagen:  

 om een overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren; 

 om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

 voor ons ‘gerechtvaardigd bedrijfsbelang’. Hierbij verwerken we gegevens om goede 
commerciële banden met alle betrokken partijen te onderhouden; 

 op basis van jouw toestemming die je altijd weer kunt intrekken.   

Ben je een werkzoekende, sollicitant of uitzendkracht van PrettySales? Dan kunnen we jouw 
gegevens voor de volgende doelen verwerken; 

 je vacatures te kunnen aanbieden op de website; 
 een account voor je te kunnen aanmaken op de website; 
 je te bemiddelen naar werk; 
 een overeenkomst met je aan te gaan; 
 jouw geschiktheid voor een functie te kunnen uitzoeken; 
 jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door trainingen aan te bieden; 
 je te kunnen inzetten in inplannen bij een opdrachtgever; 
 personeels- financiële, uren-, verzuim, en salarisadministratie bij te kunnen houden; 

Ben je een zakelijke relatie? Dan kunnen we jouw gegevens voor de volgende doelen 
verwerken; 

 een overeenkomst te kunnen sluiten; 
 met jou te kunnen communiceren; 
 een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden; 
 je te benaderen voor nieuwsbrieven, evenementen en acties, uitsluitend indien je je 

hiervoor hebt aangemeld; 
 facturen aan je te kunnen overhandigen; 
 jouw toegang te geven tot je account op de website en het accountbeheer te 

regelen; 
 jouw klachten te verwerken of daarop te reageren, zodat we onze dienstverlening 

verbeteren en je beter van dienst kunnen zijn. 
 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 
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De persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt gebruiken wij niet voor 
andere doeleinden dan de beoogde verwerkingen en delen of verkopen we deze 
persoonsgegevens niet met of aan derden, tenzij dit nodig is vanuit wettelijke 
verplichtingen of in het geval je hier ons duidelijke toestemming voor hebt 
gegeven. 
 

Wat zijn jouw rechten?  
Jij heb te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan 
ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 14 dagen. 
Ook heb je het recht om jouw gegevens door PrettySales te laten wijzigen of om ze helemaal 
te laten verwijderen.  
 
Heb je als uitzendkracht of opdrachtgever een overeenkomst gesloten met PrettySales, dan 
hebben we jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en kunnen we 
deze niet verwijderen.  
 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze 
gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de 
informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens 
waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig 
zijn om een overeenkomst uit te voeren. 

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 
Het uitgangspunt van PrettySales is dat we nooit bewaren dan noodzakelijk is. Hoelang wij 
jouw gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en 
verwerkt. Aan de hand van wet- en regelgeving, duur van aangegane overeenkomsten en 
eventuele claimrisico’s bepalen we de vereiste bewaartermijn.  

 
Vragen of klachten 
Heb je vragen over of wil je een klacht indienen of bezwaar maken tegen het gebruik van je 
persoonsgegevens, dan kun je te allen tijde contact opnemen met onze privacy 
vertegenwoordiger L.K. Kruiper per e-mail via info@prettysales.nl. 
 
Indien de verwerking van je gegevens berust op toestemming, dan kun je deze toestemming 
te allen tijde intrekken. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik 
van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. 
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid. 


