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Privacyverklaring Intriq 
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je 
weten welke gegevens wij verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je 
inschrijft bij Intriq en waarom we deze gegevens verzamelen in het kader van onze 
dienstverlening. Ook verduidelijken we aan wie wij gegeven verstrekken en wie de gegevens 
mag verwerken. Zo weet je precies hoe wij te werk gaan. Deze Privacyverklaring is van 
toepassing op alle diensten van Intriq BV (hierna: Intriq).  Intriq respecteert de privacy van 
alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Intriq 
handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten 
van Intriq te gebruiken, dan wel door de websites van Intriq te bezoeken verklaar je akkoord 
te gaan met deze Privacyverklaring.  
 
Ons gebruik van verzamelde gegevens 
 
Gebruik van onze diensten 
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op 
onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van 
onze dienstverlening (bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, 
salarisadministratie, personeelsmanagement, HR dienstverlening, hierna: de dienstverlening) 
vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om 
deze diensten uit te kunnen voeren.  
 
We kunnen ook gegevens van je verzamelen bijvoorbeeld als je deze hebt geplaatst op 
publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in een werk-
gerelateerde dienstverlening. Mocht dit aan de orde zijn zullen wij je benaderen of je 
interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming 
van deze Privacyverklaring. Heb je toch geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens 
van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen respecteren. 
 
Vastleggen en verwerken van gegevens 
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 kunnen wenselijk zijn bijvoorbeeld om de dienstverlening beter te 
kunnen afstemmen op je persoonlijke wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer 
specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers en relaties. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je met ons deelt of 
aanlevert. 
 
In het kader van onze dienstverlening legt Intriq gegevens vast in haar database ten 
behoeve van het gebruik door Intriq en in deze Privacyverklaring genoemde derden. 
 
Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: 
Bij bemiddeling/inschrijving: 
 

• NAW gegevens, e-mail adres 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, salaris en verlof; 

• Gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 
geschiktheid van een kandidaat, zoals bijvoorbeeld referenties en getuigschriften; 
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• Pasfoto, portfolio en video (introductie) - op vrijwillige basis. 
 
Op het moment dat u voor Intriq kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 
 

• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning; 

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

• Daarnaast verwerkt Intriq soms ten behoeve van onze relaties gegevens in het kader 
van een pre-employment screening – (hiervoor vragen wij vooraf schriftelijk 
toestemming).  
 

Bijzondere Persoonsgegevens 
Intriq legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien jij je pas(foto) uploadt (dit is vrijwillig), 
geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Hetzelfde geldt 
voor de vrijwillige videosollicitatie (al dan niet via whats app). Deze beelden worden zo 
spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd of zodra je verzoekt deze te verwijderen. 
 
Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je 
verderop in deze Privacyverklaring. 
 
Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens: 

• Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de 
dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je 
persoonlijke wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels 
geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert); 

• Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties 
die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien jij je hiervoor hebt aangemeld 
(opt-in); 

• Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met 
bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik 
gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit 
voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.; 

• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie 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 onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een 
pre-employment screening (met jou toestemming); 

• Voor het bevorderen van je 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; 

• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; 

• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, 
voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, 
abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en 
nationale en internationale sanctiewetgeving. 
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Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden: 
• Opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens 

haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren die zoeken naar geschikte 
kandidaten (werknemers, zzp’ers, stagiars e.d.), waarbij in elk geval het cv zal 
worden verstrekt. (we bespreken altijd vooraf met jou waar je voorgesteld wilt/gaat 
worden) 

• Externe Backoffice organisatie (zodra je kunt/gaat werken via Intriq) 
• Training of opleidingsinstelling voor het afnemen van assessments of aanmelden 

opleiding/training/examen (na verkregen toestemming) 
• Overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden 

verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 
 
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd 
belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming 
met de doelen zoals beschreven onder “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”. 
 
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens: 
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke 
bewaartermijnen. 
 
Kandidaten (indien je (nog) niet voor Intriq hebt gewerkt) 
Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar 
tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Intriq heeft gewerkt. 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.  
 
Uitschrijven/verwijderen gegevens: 
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun jij je op ieder moment uitschrijven via je eigen 
Intriq-account (indien van toepassing en over inloggegevens beschikt) of door een mail te 
sturen naar info@intriq.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Intriq. Je 
persoonsgegevens zullen binnen 4 weken geanonimiseerd worden (bij Detachering en 
Werving & Selectie is deze periode 12 maanden in verband met claimrisico’s, indien je 
daadwerkelijk bent voorgedragen bij een opdrachtgever). Na afloop van genoemde termijnen 
worden jouw gegevens definitief geanonimiseerd.  
 
Indien je voor Intriq werkt/hebt gewerkt 
Je persoonsgegevens zijn beschikbaar conform de wettelijke bewaarplicht die aan ons als 
werkgever door de wet worden gesteld. 
 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties 
Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten 
en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. 
 
Intriq verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor 
ondernemingen waarmee wij samenwerken of zaken doen (1) voor het doen van 
aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige 
activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te 
sluiten en te onderhouden. 
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We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: 
 

• Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 
 
Intriq kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit 
nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve 
van de bemiddeling of relevant voor onze dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden 
doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv 
gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin 
Intriq hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk 
vonnis.  
 
Je rechten: inzage en/of wijzigen gegevens 
Voor kandidaten, medewerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: 
 
Indien je beschikt over een eigen account (Intriq-account), heb je inzage in een groot deel 
van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt dan zelf op elk gewenst moment 
een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen aan je CV of je 
accountgegevens of via je contactpersoon van Intriq of per mail info@intriq.nl een verzoek 
tot aanpassing in te dienen. 
 
Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of 
verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw 
contactpersoon bij Intriq. 
 
Voor overige relaties: 
Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je 
kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon van Intriq. 
 
Beveiliging 
Intriq doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 
gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en 
technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot 
de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die 
namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Intriq met hen overeengekomen 
dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
 
Doeleinden 
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 
 
Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze 
Privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze 
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 
 
Veranderingen 
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in 
onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te 
raadplegen via onze website. 
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Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie 
verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. 
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je 
contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens. 
 
Cookies en automatisch gegenereerde informatie 
Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe 
gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, 
het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Intriq. 
De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken 
(ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door 
middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook 
gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. 
Intriq plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken. 
 
Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen 
Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met 
ons opnemen: via nummer: 072 – 2200 108, je contactpersoon bij Intriq of per mail 
info@Intriq.nl. 


