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00. INLEIDING
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier
waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor
welke doelen uw gegevens worden opgeslagen en hoe
deze door QUAESTUS worden verwerkt. Daarnaast vindt
u hier al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en
hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring is aan verandering onderhevig door bijvoorbeeld een wetswijziging en zal incidenteel gewijzigd kunnen worden. Het is daarom raadzaam de
verklaring periodiek te raadplegen. De laatst gepubliceerde versie is geldig.
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01. QUAESTUS
U leest op dit moment de privacy verklaring van QUAESTUS.
QUAESTUS is een organisatie die kandidaten en werkgevers
bij elkaar brengt. Daartoe beschikt QUAESTUS over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. QUAESTUS garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie,
waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle
betrokkenen. Mocht u vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Privacy Protection Officer | Gerard Ketelaar
info@quaestus.eu | 073 615 47 00
Koningsweg 66 |5211 BN | ’s-Hertogenbosch
Btw. Nr. NL8088.65.353.B.01 | KVK Nr. 67645968
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02. DOEL GEGEVENS (I)
Voor de invulling van haar bedrijfsdoelstellingen, het bij
elkaar brengen van werkgevers en kandidaten, verzamelt QUAESTUS inhoudelijke informatie over werkgever
en vacature én loopbaan gerelateerde persoonsgegevens van kandidaten. Onder loopbaan gerelateerde persoonsgegevens verstaan wij in de basis een Curriculum
Vitae (CV), maar ook de gegevens die daartoe in alle
redelijkheid bij horen, plus eventuele additionele informatie die de dienstverlening van QUAESTUS kan helpen
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn:
 Contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres);
 Een door u gecommuniceerde beschrijving van uw
loopbaan (ervaring, wensen, ambities);
 Functie inhoudelijke informatie (taken, verantwoordelijkheden, arbeidsvoorwaarden);
 Opmerkingen en analyses van QUAESTUS werknemers naar aanleiding van onderlinge gesprekken en/
of door u gemaakte testen bij QUAESTUS.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien
deze door uzelf aan QUAESTUS zijn verstrekt en u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit kan
geschieden door het uploaden van uw CV via onze website of via persoonlijk contact met een werknemer van
QUAESTUS.
QUAESTUS verwerkt uw loopbaan gerelateerde persoonsgegevens door een profiel voor u aan te maken die
erop gericht is uw contact met QUAESTUS en de bijbehorende activiteit(en) in relatie tot QUAESTUS te structureren en overzichtelijk in te richten, zodat de medewerkers
van QUAESTUS u zo goed mogelijk van dienst kunnen
zijn.
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02. DOEL GEGEVENS (II)
Uw loopbaan gerelateerde persoonsgegevens en het door QUAESTUS gecreëerde profiel wordt door QUAESTUS bewaard en verwerkt voor een tweetal doelen. Deze worden hieronder toegelicht.
Kandidaten en werkgevers bij elkaar brengen (in procedure)
QUAESTUS verzamelt inhoudelijke informatie over werkgever en vacature enerzijds, en loopbaan gerelateerde informatie van kandidaten anderzijds. Als kandidaat geeft u ons daarbij persoonlijke informatie in de
vorm van een Curriculum Vitae (CV). QUAESTUS gebruikt deze informatie om een afweging te maken over
de match tussen kandidaat en werkgever én om hen met elkaar in contact te brengen. De informatie wordt
alleen doorgegeven aan de werkgever na voorafgaand overleg met u.
Loopbaanbegeleiding (buiten procedure)
Met het oog op de toekomst bewaart QUAESTUS uw loopbaan gerelateerde persoonsgegevens. Bij nieuwe
mogelijkheden in de arbeidsmarkt, kijkt QUAESTUS in beginsel in haar netwerk, waarbij gebruikt wordt
gemaakt van een bedrijfsspecifiek databestand. QUAESTUS kan een (potentiele) kandidaat het best van
dienst zijn indien hij/zij onderdeel uitmaakt van het netwerk van QUAESTUS. De informatie wordt alleen
doorgegeven aan een werkgever na voorafgaand overleg met u.
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien deze door uzelf aan QUAESTUS zijn verstrekt en u uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw gegevens op te nemen in het kandidatenbestand van
QUAESTUS.
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02. DOEL GEGEVENS (III) - ANALYTICS
De website van QUAESTUS verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google
Analytics. Deze gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel
van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt
bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Quaestus de website blijven optimaliseren. IP-adressen worden niet opgeslagen.
Cookies – een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw PC wordt
geplaatst. Deze bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie vertelt onze site dat u bent
teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze dienstverlening na te gaan
en onze dienstverlening te verbeteren.
In het kader van de AVG heeft QUAESTUS een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij delen
onze gegevens niet met Google (‘gegevens delen’ staat uit) en de analytics-cookies worden niet gebruikt in
combinatie met andere diensten van Google.
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03. ONTVANGERS
Voor de invulling van haar bedrijfsdoelstellingen, het bij
elkaar brengen van werkgevers en kandidaten, verzamelt QUAESTUS inhoudelijke informatie over werkgever
en vacature én loopbaan gerelateerde persoonsgegevens van kandidaten. Onder loopbaan gerelateerde persoonsgegevens verstaan wij in de basis een Curriculum
Vitae (CV), maar ook de gegevens die daartoe in alle
redelijkheid bij horen, plus eventuele additionele informatie die de dienstverlening van QUAESTUS kan helpen
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn:
 Contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres);
 Een door u gecommuniceerde beschrijving van uw
loopbaan (ervaring, wensen, ambities);
 Functie inhoudelijke informatie (taken, verantwoordelijkheden, arbeidsvoorwaarden);
 Opmerkingen en analyses van QUAESTUS werknemers naar aanleiding van onderlinge gesprekken en/
of door u gemaakte testen bij QUAESTUS.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien
deze door uzelf aan QUAESTUS zijn verstrekt en u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit kan
geschieden door het uploaden van uw CV via onze website of via persoonlijk contact met een werknemer van
QUAESTUS.
QUAESTUS verwerkt uw loopbaan gerelateerde persoonsgegevens door een profiel voor u aan te maken die
erop gericht is uw contact met QUAESTUS en de bijbehorende activiteit(en) in relatie tot QUAESTUS te structureren en overzichtelijk in te richten, zodat de medewerkers
van QUAESTUS u zo goed mogelijk van dienst kunnen
zijn.
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04. OPSLAG PERIODE
Loopbaan gerelateerde persoonsgegevens

Analytics

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door
QUAESTUS, dit verband houdend met het uitvoeren van
de servicegerichte activiteiten van QUAESTUS. Indien u
uw persoonsgegevens verstrekt en u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, zullen wij deze in
principe bewaren tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn
anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of
e-mailadres. Deze gegevens worden voor 26 maanden
bewaard binnen Google Analytics.

U kunt altijd uw gegevens aanpassen en/of u zich uitschrijven wanneer u wilt door een mail te sturen naar
info@quaestus.eu (zie punt 06. Uw rechten).
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05. BEVEILIGING
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke
kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd
in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door QUAESTUS of door eerder
genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd door een
bedrijfseigen netwerkomgeving.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook
vergrendeld met een identiteitscontrole (gepersonaliseerde wachtwoorden van werknemers en vingerafdruk).
Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek)
aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen
wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan
onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op
negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en
de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen
binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of
daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
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06. UW RECHTEN
Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te
vragen die bij QUAESTUS vastgelegd en bewaard worden.
Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met QUAESTUS. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door
QUAESTUS.
Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij QUAESTUS
opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een
andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient QUAESTUS al uw gegevens over te
dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij QUAESTUS vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht al uw gegevens te laten
wissen door QUAESTUS.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy
Protection Officer of de Autoriteit Persoonsgegevens, als
u vindt dat QUAESTUS niet op de juiste manier met uw
gegevens omgaat.
Privacy Protection Officer		
073 615 47 00			

Gerard Ketelaar
info@quaestus.eu

Autoriteit Persoonsgegevens

088 – 1805 250

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat QUAESTUS uw gegevens gebruikt? Dan
heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw
persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@quaestus.eu kenbaar worden gemaakt. Een verzoek wordt
binnen 2 weken behandeld.
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07. PLICHTEN
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van QUAESTUS, zijn een aantal minimale gegevens benodigd om de
dienst aan te kunnen bieden. Uw contactgegevens zijn
bijvoorbeeld nodig ter contact gedurende de procedure
of om u te attenderen op een mogelijk interessante vacature. Uw CV is nodig om een inschatting te maken van de
match met lopende of toekomstige opdrachten. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan QUAESTUS u niet van dienst zijn.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met
QUAESTUS met anderen dan de hierboven genoemde
partijen te delen (bijvoorbeeld het communiceren van uw
profiel met een werkgever), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
QUAESTUS behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist.
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08. CONCLUSIE
QUAESTUS verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke toestemming. Met het oog op de korte termijn in het kader van een concrete procedure, maar ook
voor de lange termijn met een beoogde duurzame relatie
tussen u als (potentiele) kandidaat en QUAESTUS, waarin
QUAESTUS uw persoonsgegevens bewaard voor matching met toekomstige functies. Uw gegevens zullen
nooit worden verkocht aan derden.

Als member van de AESC verbindt QUAESTUS zich aan de
Best Practices for Data Protection van AESC. Deze best
practices dienen ter bescherming van de persoonsgegevens in de context van onze executive search en leadership consultancy services. U kunt deze opvragen via info@
quaestus.eu.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via
onderstaande contactgegevens.
info@quaestus.eu 		
| 073 615 47 00
Koningsweg 66 |5211 BN
| ’s-Hertogenbosch
Btw. Nr. NL8088.65.353.B.01 | KVK Nr. 67645968

QUAESTUS EXECUTIVE LEADERSHIP
Quaestus is gespecialiseerd in Executive
Leadership en heeft een breed aanbod
van diensten in Consulting, Executive
Search en Leadership Development.
Onze missie is het ontwikkelen van een
Secure Base bij Raden van Bestuur en
directie- en managementteams, met als
doel het stimuleren van structurele groei
en innovatie.
Quaestus heeft een erkende positie op
de Nederlandse markt opgebouwd en is

Quaestus
“Het Koningshuis”
Koningsweg 66
5211 BN ‘s-Hertogenbosch

onderdeel van IMD International Search
Group, een sterk wereldwijd netwerk

+31 (0)73 615 47 00

van top Executive Search bedrijven.

www.quaestus.eu
info@quaestus.eu

