
 

 

Privacy Statement The Hospitalitist Facility Services B.V. 
 
Als je als gebruiker van onze website, APP of digitale diensten ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te 
verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. 
The Hospitalitist Facility Services B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke 
levenssfeer van haar flexwerkers, werknemers, haar andere relaties en bezoekers van de website en gebruikers 
van haar APP of andere aangeboden digitale diensten van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden 
dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.   
 
Onze gegevens 
The Hospitalitist Facility Services B.V is gevestigd te Nieuwezijds Voorburgwal 61, 1012 RE Amsterdam, telefoon 
020 820 8240 en is in samenwerking met haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen: ‘The Hospitalitist’ ) 
verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de WPB ). 
 
In overeenstemming met de WBP heeft The Hospitalitist haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.  
 
Persoonsgegevens, doeleinden en verwerkingen  

1. Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze 
website, gebruik maakt van onze APP als medewerker en als je je inschrijft op één van onze 
vestigingen, deelneemt aan een van onze trainingen of op andere wijze gebruik maakt van onze 
dienstverlening. 

2. Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze Human Capital-
dienstverlening, bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke 
ontwikkeling en inzetbaarheid, trainingen, salarisadministratie en personeelsmanagement. 

3. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om  

 je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de 
dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen 
en kwaliteiten 

 jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met het aanbieden 
van vast of tijdelijk werk of uitvoering van een opdracht  

 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 

 verbetering kwaliteit in dienstverlening 

 naleving arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving 
4. Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening en bedoeld ter 

optimalisatie van onze begeleiding in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling; een deel van 
de te verstrekken gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. 
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op 
jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit 
opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je 
verstrekt. 
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: 

 
Bij inschrijving: 

 NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, 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 voor een functie, bijvoorbeeld ervaring, referenties en getuigschriften 

 (digitale) pasfoto  



 

 

 
Op het moment dat je voor The Hospitalitist kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt: 

 nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning 

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

 een persoonlijk ontwikkelingsplan (‘ groeiplan’) tezamen met persoonlijke test- en 
trainingsresultaten 

5. The Hospitalitist legt geen bijzondere persoonsgegevens vast. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ 
wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, 
seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of 
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.    

 
Persoonsgegevens delen met derden  
The Hospitalitist kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers 
(bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, 
overheidsinstanties, pensioenfonds, zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen 
worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.  
 
Jouw persoonlijke testresultaten zullen nimmer met derden worden gedeeld en uitsluitend intern worden 
gebruikt ten behoeve van op jouw persoon afgestemde trainingen en jouw persoonlijke en professionele 
ontwikkeling en daarmee samenhangende groeiplan.  
 
 
Bezoekers website & Cookies  
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden 
doorgegeven. Hierbij is ook gebruikelijk dat de website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare 
informatie over de gebruikers van de website verzamelt, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres 
van uw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, 
het internetadres van de website van waaruit je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het 
besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die 
je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat  wat je gebruikt voor 
je bezoek aan de site, de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de 
website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het 
gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen 
permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

 
The Hospitalitist 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 uw 
computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.  
 
MijnHospitalitist gebruikers   
Als je als medewerker van The Hospitalitist in het kader van jouw werkzaamheden of informatie uitwisseling 
gebruik maakt van de APP, besloten deel van de website of andere, door ons aangeboden digitale diensten 
(gezamenlijk te noemen ‘ MijnHospitalitist ‘ ), ga je akkoord met de daartoe opgestelde 
Gebruikersvoorwaarden en o.a. het beantwoorden van diverse vragen, waarvan de antwoorden worden 
geregistreerd in een aparte een beveiligde persoonlijke database c.q. personeelsdossier. Deze test data worden 
uitsluitend gebruikt om jouw vaardigheden en persoonlijke profiel beter in kaart te kunnen brengen, om 
daarmee een betere match te kunnen maken tussen gevraagd en aangeboden werk bij een van onze partners 
of projecten en je beter te kunnen begeleiden in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 
Bewaartermijnen  
De bewaartermijnen van gegevens die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke 
bewaartermijnen. 
 
 
 
 
 



 

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens  
The Hospitalitist doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 
gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 
Bijvoorbeeld: alleen personen of instanties met de juiste en noodzakelijke bevoegdheden hebben toegang tot 
de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar 
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is The Hospitalitist met hen overeengekomen dat zij de 
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
 
 
Jouw rechten  

1. Je hebt inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op 
elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of 
jouw accountgegevens op MijnHospitalitist. 

2. 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 
The Hospitalitist. 

3. In alle overige gevallen heb je recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde 
persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij The Hospitalitist. 

 
 
Contact inzake persoonsgegevens 

 Vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door The 
Hospitalitist, kun je schriftelijk of per e-mail aan ons melden. 

 Als er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, verzoeken wij jou dit direct aan ons te melden! 
 
The Hospitalitist kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen 
aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is in te zien op onze website.  
 

 
 


