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PRIVACY STATEMENT 

We hebben in dit Privacy Statement voor je op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgege-

vens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke 

doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens 

doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop! 

INLEIDING  

Art Support uitzendorganisatie BV is een organisatie die kandidaten en opdrachtgevers bij elkaar brengt. 

Daartoe beschikt Art Support uitzendorganisatie BV over informatie van zowel kandidaten en opdrachtge-

vers. Art Support uitzendorganisatie BV garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, 

waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Art Support uitzendorganisatie 

BV betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze web-

site. Je bent van harte welkom om zo vaak je wil geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de in-

houd kennis te nemen.  

In dit Privacy Statement staat beschreven welke informatie door Art Support uitzendorganisatie BV wordt 

verzameld via deze website en met welk doel. Art Support uitzendorganisatie BV is ervan overtuigd dat de 

persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en 

bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen Algemene verordening gegevensbe-

scherming (AVG), 

WIE ZIJN WE  

Art Support uitzendorganisatie BV is gevestigd te Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12 en is verantwoor-

delijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG).  

 

VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS 

Wij verzamelen persoonsgegevens van: 

1) Bezoekers en gebruikers van de website of Plansysteem MijnArtSupport 

Als je onze website bezoekt of onze plansysteem gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan 

het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de 

website of plansysteem te verbeteren, voor jouw gebruiksmak en om je zo goed mogelijk van dienst te 

zijn.  

De informatie verwerken we: 

-  met jouw toestemming 

-  om de overeenkomst en/of voorwaarden die met je zijn overeengekomen goed uit te   kunnen voe-

ren.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou: 

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en MijnArtSupport gebruikt worden zonder dat jouw 

persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.  

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en MijnArtSupport zoals bij-

voorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze websi-

te, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website, informatie over het type 

apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.  
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Art Support uitzendorganisatie maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken 

hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is 

een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen 

deze cookies worden herkend. Zoals je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, 

doen van een sollicitatie of inschrijving, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.  

Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.  

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om: 

• te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier 

hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten; 

• informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kun-

nen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten; 

• je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn; 

• je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature- alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld 

• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te 

kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.  

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste 

bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het 

uitgangspunt is dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.  
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2) Sollicitanten, (potentiele kandidaten, ZZP’ers, flexmedewerkers, medewerkers van leveranciers, 

deelnemers van klanten of andere personen 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?  

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder be-

middeling, detachering, payroll, contractering ZZP, werving & selectie, advies, planning, personeels- en sa-

larisadministratie en persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.  

De informatie verwerken we: 

• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kun-

nen voeren 

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

• op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangege-

ven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige be-

oordeling en belangenafweging.  

In beperkte gevallen; met jouw toestemming daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid 

kan geven. Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming van je ouders of de persoon die 

de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.  

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:  

• je werkbiedingen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activi-

teiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze mede-

werkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);  

• (correct en duidelijk) met je te communiceren; 

• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te 

kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn; 

• onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opne-

men, zullen we daar van tevoren over informeren; 

• je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor je interes-

sant kunnen zijn, uitsluitend indien je zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);  

• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of 

tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referen-

tiechecks etc.;  

• een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en te onderhouden 

en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;  

• onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde 

doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;  

• een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever 

en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;  

• ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment 

screening.  

• Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen 

of adviseren bij het zoeken naar werk; 

• Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid- en/of beeldmateriaal, in 

geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten 

verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze 

opdrachtgever in te plannen.  
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• voor het bevorderen van jouw  persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding 

en testen;  

• voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles 

en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole  

• kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;  

• aanspraak te kunnen maken subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of  

• als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van 

wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale 

zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?  

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze 

gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kun-

nen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of be-

schikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie 

en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.  

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, 

enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veranderen dat je geïnteresseerd zou zijn in 

werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen om je bij ons in 

te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Je bent zelf ver-

antwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit 

regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm die dan goed af.  

Meer specifiek gaat het om - onder andere en voor zover van toepassing - de volgende (documenten 

met) persoonsgegevens:  

Bij inschrijving:  

• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens 

• geboortegegevens, leeftijd, geslacht  

• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring  

• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan  

• gegevens over beschikbaarheid en verlof  

• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van 

de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften  

• pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis  

Het  ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je 

mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs ver-

wijderd.  

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals 

jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te 

identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon 

en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).  
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Op het moment dat je voor Art Support uitzendorganisatie BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:  

• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning  

• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie  

• gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, ge-

boortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1- 

verklaring, tewerkstellingsvergunning). 

Art Support legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen 

te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ 

wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschou-

welijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, 

lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag.  

 

Indien je voor Art Support uitzendorganisatie BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden 

bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist.  

Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens. Art Support uitzendorganisa-

tie BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtin-

gen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens 

de wet.  

Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, 

politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsge-

gevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  

Art Support legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke ver-

plichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.  

 

Hoe lang bewaren wij jouw  persoonsgegevens?  

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.  

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Art Support uitzendorganisatie BV heeft gewerkt)  

Jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschik-

baar tot 2 jaar na het laatste contact. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het 

laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.  

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun je je uitschrijven. Dit kun je doorgeven 

aan uitzend@art-support.nl met de melding ‘Uitschrijven Art Support. Je wordt niet meer benaderd en/of 

bemiddeld door Art Support uitzendorganisatie BV. Jouw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden 

definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn jouw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).  

Indien je voor Art Support uitzendorganisatie BV werkt/heeft gewerkt  

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.  

Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits ) en fiscale verplichtingen langer beschikbaar 

voor Art Support uitzendorganisatie BV. Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, 

dan kunt je dit mailen naar uitzend@art-support.nl onder vermelding van ‘Uitschrijven Art Support’. Je wordt 

niet meer benaderd en/of bemiddeld door Art Support uitzendorganisatie BV. Jouw persoonsgegevens zijn 

enkel beschikbaar voor Art Support uitzendorganisatie BV overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doe-

len en termijnen. 

mailto:uitzend@art-support.nl
mailto:uitzend@art-support.nl
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3) Zakelijke relaties 

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij za-

ken doen 1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverle-

ning en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst 

te sluiten en te onderhouden.  

De informatie verwerken we: 

• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kun-

nen voeren 

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

• op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangege-

ven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens),dit doen we op grond van een zorgvuldige beoor-

deling en belangenafweging 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou: 

• namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.  

• functie contactpersonen 

• gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt; 

• gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden; 

• gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten 

Waarom verzamelen jouw gegevens?: 

We verzamelen jouw gegevens om: 

• de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen; 

• met jou te communiceren; 

• een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om; 

• om te kunnen factureren; 

• om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen; 

• om je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor 

jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld; 

• om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot MijnArtSupport en het accountbeheer te regelen; 

• voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken; 

• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te 

kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn; 

• onze dienstverlening te verbeteren; 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?: 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijke van de relevantie van de gegevens voor het onder-

houden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wet-

telijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw 

persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.  

Art Support uitzendorganisatie BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorge-

ven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve 

van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, za-

kenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle 

overige gevallen waarin Art Support uitzendorganisatie BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door 

een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Art Support uitzendorganisatie BV heeft de nodige maatregelen 

getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

Opdrachtgevers met account in MijnArtsupport 

Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.  
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WANNEER VERZAMELEN WIJ JOUW GEGEVENS?  

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:  

- Je onze website bezoekt of MijnartSupport planning gebruikt; 

- Je gegevens invult of achterlaat op onze website; 

- Je inschrijft op onze vestiging of 

- Op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening 

of om jou een dienst te verlenen; 

- En als wij dit niet direct van jou hebben gekregen.  

 

• van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde 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 of op een andere manier gebruikt wilt maken van onze dienstverlening. Heb je 

geen interesse dan wij jou relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw 

wens niet door ons benaderd worden; 

• indien wij persoonlijke informatie ontvangen, van jou opgegeven referentie contactpersonen; 

• als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over 

je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van 

of voortvloeit uit onze overeenkomst; 

• van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afge-

sproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacy statement.  

MET WIE KUNNEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS DELEN 

Art Support kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers: 

• onderaannemers en leveranciers die namens Art Support diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. De-

ze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en 

zijn gebonden aan contractuele verplichtingen; 

• opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die onze 

dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement; 

• individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals 

diploma’s of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrek-

ken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus; 

• derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gege-

vens delen in verband met dataportabiliteit; 

• pensioenfonds, indien van toepassing; 

• overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie- aanvragers) indien wij van mening zijn dat we 

daartoe verplicht of gerechtvaardigd zijn; 

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of 

gerechtelijk vonnis.  

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, 

wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals 

genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?. 
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JE RECHTEN 

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor 

• inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken; 

• retificatie van je persoonsgegevens; 

• verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij 

wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of 

niet te verwijderen; 

• beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens; 

• overdracht van je gegevens. 

In geval van jou verzoek, ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten 

kunnen vaststellen.  

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseer-

de verwerking met inbegrip van profilering.  

 

 Inzage en/of wijzigen gegevens Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties:. Als je inzage 

wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf 

niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw  contactpersoon bij Art Support uitzendorgani-

satie BV.  

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook recht om 

jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van 

invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij 

een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens 

volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Art Sup-

port uitzendorganisatie BV.  

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken: 

• als je hebt aangegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of 

andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover 

ontvangt; 

• wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met jouw 

contactpersoon.  

• je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde 

jouw cookie wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen.  

Voor overige relaties:  

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe 

contact opnemen met jouw contactpersoon bij Art Support uitzendorganisatie BV.  

BEVEILIGING  

Art Support uitzendorganisatie BV doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen te-

gen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en 

technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens.  

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verle-

nen of opdrachten uitvoeren, is Art Support uitzendorganisatie BV met hen overeengekomen dat zij de per-

soonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Art Support uitzendorganisatie BV verkoopt géén gegevens 

aan enige derde partij.  

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerap-

paratuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzen-

ding van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. Voor de juiste werking en bevei-

liging van MijnArtSupport is het van belang dat je jouw besturingssysteem en software up-to-date houdt.  
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GOOGLE ANALYTICS  

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe 

effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie 

wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opge-

slagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook 

het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe 

onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar 

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze der-

den de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet 

toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Facebook en 

Twitter Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale net-

werken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door 

Facebook en Twitter zelf.  

Lees je de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien 

wat zij met jouw  persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.  

NIEUWSBRIEF  

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op gebied van 

onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming 

toegevoegd aan de lijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het bestand van de 

nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.  

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek  

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Art Sup-

port uitzendorganisatie BV, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via uitzend@art-

support.nl of Art Support uitzendorganisatie BV, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC te Amsterdam. Je kun 

ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 020-3208692. Is er sprake van een (vermoeden van) een 

datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden.  

WIJZIGINGEN  

Art Support uitzendorganisatie BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullin-

gen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen 

tijde in te zien op de website van Art Support uitzendorganisatie BV en MijnArtSupport. Deze versie is op-

geste 


