Privacyverklaring 2Switch
Stichting 2Switch respecteert uw privacy en gaat op een zorgvuldige manier om met
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens 2Switch
verwerkt, waarvoor we deze gegevens gebruiken en met wie we deze delen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting
2Switch, Nieuwe Aamsestraat 42, 6662 NJ Elst. KVK nr. 09199043.
Welke persoonsgegevens?
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website(s) bezoekt, bij ons solliciteert of online
een ophaalafspraak maakt dan geeft u uw persoonsgegevens op of laat u anderszins gegevens
achter. 2Switch registreert daarnaast ook persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn
binnen haar organisatie.
Doel van de verwerking van persoonsgegevens?
2Switch verwerkt persoonsgegevens voor het op verzoek leveren van diensten en het op verzoek
verstrekken van informatie over haar diensten. Als grondslag voor deze verwerking geldt de
uitvoering van de ‘overeenkomst’. Zonder persoonsgegevens kan 2Switch deze diensten of
informatie niet leveren. Voorts verwerkt 2Switch vanuit haar rol als werkgever persoonsgegevens
van medewerkers. Als grondslag voor deze verwerking geldt een wettelijke verplichting tot het
registreren van werknemersgegevens. 2Switch verwerkt, met als grondslag een gerechtvaardigd
belang, tevens persoonsgegevens van sollicitanten. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een
juiste, volledige registratie, behandeling en afhandeling van de sollicitatieprocedure en het
selecteren van een geschikte kandidaat voor de openstaande vacature. Sollicitatiebrieven en CV’s
worden binnen een maand na afloop van werving- en selectieprocedures vernietigd. Sollicitaties die
met toestemming in portefeuille zijn gehouden, worden na één jaar vernietigd. Tenslotte, bij een
bezoek aan onze websites www.2switch.nl of www.afac-nijmegen.nl is het mogelijk dat uw IP-adres
vanuit een gerechtvaardigd belang wordt geregistreerd ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw
IP-adres wordt maximaal zestig dagen bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden?
In onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van software en dienstverlening van derden. Te denken
valt hierbij aan onze website en onze software voor het plannen van ophaalafspraken. Verwerking
van persoonsgegevens door derden vindt uitsluitend plaats ten dienste van de bedrijfsvoering van
2Switch. Door middel van een verwerkersovereenkomst zorgen we ervoor dat door derden
verwerkte persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In de
verwerkersovereenkomst staan afspraken over het doel van de gegevensuitwisseling
en de eisen waar deze aan moet voldoen.
In een aantal gevallen mogen en moeten wij soms persoonsgegevens van medewerkers verstrekken
aan instanties zoals gemeenten, de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank,
deurwaarders, bewindvoerders en zorgverzekeraars. Dit doen we alleen als daar een wettelijke
grondslag voor bestaat. Tenslotte, kunnen wij met uitlenende organisaties op het gebied van arbeid
persoonsgegevens uitwisselen in het kader van lopende detacheringen, stages en/of trajecten.
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Bewaartermijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Het bewaren van persoonsgegevens is
soms nodig in het kader van onze dienstverlening of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
Afspraken ten aanzien van bewaartermijnen zijn intern vastgelegd in een verwerkingsregister
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Beveiliging van persoonsgegevens?
We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden
persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend
voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen we voor passende beveiliging
van persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd in het verwerkingsregister van
2Switch.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te
beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tenslotte heeft
u het recht 2Switch te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan 2Switch verstrekt heeft in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze
persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.
Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en
dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen naar info@2switch.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om
identificatie vragen. Binnen één week na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een
ontvangstbevestiging. Vervolgens kunt u binnen vier weken onze reactie op uw verzoek verwachten.
Vragen of klachten?
Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door 2Switch, neem
dan contact met ons op via info@2switch.nl. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van een
klacht dan heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de
autoriteit persoonsgegevens.
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