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Onze Privacy Policy voor newbies
Wij (NewBees) hebben ons privacy policy voor het laatst gewijzigd op 11 september
2021. We willen ervoor zorgen dat je begrijpt waarom, hoe en welke persoonlijke gegevens we
verwerken en wat jouw rechten zijn zodra we jouw gegevens hebben verzameld. NewBees zorgt
ervoor dat dit privacybeleid leidend is en dat alle teamleden op de hoogte zijn van dit beleid.

WIE ZIJN WIJ?
NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in onze samenleving.
Wij geloven namelijk in een inclusieve samenleving waar gelijkwaardigheid centraal staat. En waar
ruimte is voor het benutten van talent, ongeacht waar je vandaan komt. Wij matchen deelnemers
aan traineeships bij lokale organisaties en bedrijven.
NewBees (Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam) bestaat uit stichting NewBees en NewBees Inclusion
Solutions BV. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het verzamelen, opslaan en verwerken van
jouw gegevens volgens de AVG en op een veilige manier.

WAAROM VERZAMELEN WE JOUW GEGEVENS?
Dat is heel simpel. Wij zorgen voor een op maat gemaakt traineeship voor onze deelnemers. Om dit
zo goed mogelijk te kunnen doen en er voor te zorgen dat het traineeship bij jou past, hebben we
jouw persoonlijke gegevens nodig.
Hieronder zijn de redenen en wettelijke grondslagen uitgewerkt waarom wij jouw gegevens
verzamelen. Om het duidelijk te maken hebben we ook voorbeelden per reden & grondslag
genoemd.
*Uitleg begrippen
Wat zjin doeleinden?
Een doeleind is een doel of in dit geval een goede reden. Voor het verwerken van jouw gegevens
moet NewBees volgens de wet een duidelijk doel hebben. We mogen niet zo maar gegevens
zonder een doel verzamelen.
Wat is een grondslag?
Een grondslag is een basis dat is vastgelegd in de wet. In de AVG wet zijn verschillende
grondslagen vastgesteld waar NewBees op kan terugkomen om jouw gegevens te verzamelen.
Wat bedoelen we met de uitvoering van de overeenkomst?
Met de uitvoering van de overeenkomst bedoelen we dat wij jou gaan matchen aan een
traineeship

Doeleinden* & Grondslag*
Om officieel voor jou aan de slag te kunnen
gaan
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst* tussen deelnemer en
NewBees

Voorbeelden
• Je bent als newbie in onze systeem
geregistreerd
•

Reactie op jouw aanmelding

•

Wij gaan aan de slag voor jou
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Om een werkplek te vinden die aansluit bij
jouw wensen en ervaring/om jou te matchen
met een werkgever

•

Het in kaart brengen van jouw talent,
ambities en interesses

•

Doorsturen van jouw CV naar
werkgevers

•

Jou op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen met betrekking tot het
traineeship

•

De voortgang van je traineeship met jou
bespreken

•

Evenement(en) met jou te delen waar je
vrijwilligerswerk kunt doen

•

Jou uitnodigen voor onze workshops, die
onderdeel zijn van ons traineeship

•

Jouw antwoorden op de enquête die we
je aan het einde van het traineeship
bezorgen

•

Om aan jou te laten weten wanneer er
een vacature van een van onze partners
verschijnt die voor jou interessant kan
zijn

•

Om jouw contactpersoon van de
gemeente te informeren als wij hiertoe
verplicht zijn

•

Het delen van jouw persoonlijke
informatie en informatie over de
werkplek, wanneer we hier wettelijk toe
verplicht zijn

•

Het verzamelen van jouw ID-kaart en
asielstatus om bijvoorbeeld een contract
voor jou op te stellen bij de werkplek

•

Om fraude te voorkomen

Grondslag: noodzakelijk voor uitvoering van
de overeenkomst* tussen deelnemer en
NewBees
Om contact met je op te nemen tijdens je
traineeship
Grondslag: noodzakelijk voor uitvoering van
de overeenkomst* tussen deelnemer en
NewBees

Om ons traineeship te verbeteren
Grondslag: om de dienstverlening van
NewBees beter te maken
Om in de toekomst contact met je op te
nemen
Grondslag: gerechtvaardigd
belang/toestemming
Om te voldoen aan fiscale en andere
wettelijke verplichtingen
Grondslag: voldoen aan wettelijke
verplichtingen

Om de positie van NewBees te beschermen
Grondslag: Gerechtvaardigd zakelijk belang
van NewBees

Als je vragen hebt of je wilt gebruiken maken van jouw privacy rechten, neem dan contact op via
privacy@new-bees.org. Wij antwoorden binnen 72 uur.

HOE VERZAMELEN WE JOU GEGEVENS?
De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden op drie manieren verzameld:
1.

Tijdens je intake. De antwoorden die je geeft tijdens je intake met een van onze matchers
worden verzameld in ons eigen CRM-systeem.

2. Via een andere organisatie. Bijvoorbeeld de gemeente of een maatschappelijke begeleider.
3. Tijdens je Traineeship verzamelen we extra gegevens die we op contactmomenten met jou
krijgen.

HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BESCHERMD?
Ons CRM-systeem is zo gebouwd dat alleen gebruikers die met jou te maken hebben jouw
persoonlijke gegevens kunnen inzien. Deze gebruikers zijn bijvoorbeeld de matcher van de regio
waar je woont of de casemanager van jouw gemeente. Dit betekent dat matchers in Amsterdam
de persoonlijke gegevens uit Amersfoort niet kunnen inzien en vice versa.
Ook zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van jouw
persoonlijke gegevens te verzekeren. Onze broncode van jouw persoonlijke gegevens bevindt zich
in Amsterdam, Nederland.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN JULLIE VAN MIJ?
Sommige informatie die we verzamelen, ook wel persoonlijke gegevens genoemd, kan jou
identificeren. Een voorbeeld van persoonlijke gegevens zijn jouw naam, geboortedatum of
telefoonnummer.
De gegevens die we van u verzamelen zijn:

Categorieën persoonlijke
gegevens

Voorbeelden

Profiel: gegevens die jou
identificeren en contactgegevens

Voornaam en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoon nummer
E-mailadres
Asielstatus (J/N)
Kopie paspoort, ID-kaart of ander identificatiemiddel (Vnummer)
Profielfoto (optioneel)
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Profiel: informatie over jouw
interesses, skills en ervaringen

Welke talen je spreekt en op welk niveau
Wat was je eerdere werkervaring
Huidige interesses
Hard skills/specialistische kennis
Eerdere wedstrijden die we hebben gefaciliteerd

Contactmomenten

Gegevens die je aan ons verstrekt tijdens de intake en het
traineeship
(E-mail)correspondentie en aantekeningen van
telefoongesprekken en whatsappberichten

Website activiteit

Activiteiten op (de online gebruikersomgeving van) onze
website
IP-adressen
Informatie verzameld door middel van (Google Analytics)
cookies
Gegevens die u actief verstrekt of invult in formulieren
Gegevens over het apparaat waarmee je onze website of
online gebruikersomgeving gebruikt

DELEN JULLIE MIJN GEGEVENS MET ANDEREN?
Ja, wij delen jouw gegevens met organisaties waar jij (misschien) jouw traineeship gaat starten. Als
we bijvoorbeeld een vacature hebben gevonden die bij jou past, dan delen we jouw CV en
contactdetails, nadat we dit met jou hebben overlegd. Anders kunnen wij jou niet matchen aan een
traineeship.
Ook delen wij jou met gegevens met partijen op drie manieren:
•

Partners die wij nodig hebben om de uitvoering van de overeenkomst uit te voeren. Dit zijn partners
met wie wij samenwerken om er voor t zorgen dat wij jou kunnen matchen. Dit kan
bijvoorbeeld een lokale vrijwilligersorganisatie zijn of een taalschool.

•

Dienstverleners waarmee wij een verwerkersovereenkomst (afspraken over privacy) hebben
ondertekend. Dit zijn organisaties die in opdracht van NewBees diensten uitvoeren,
bijvoorbeeld een salarisadministratiekantoor of het hostingbedrijf van ons CRM. De
personen die toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens werken bij organisaties
waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Dit betekent dat zij verplicht
zijn om jouw gegevens op dezelfde manier te verwerken als wij: veilig en beveiligd!

•

Organisaties aan wie wij verstrekken op grond van juridische verplichting. Gemeenten kunnen
bijvoorbeeld jouw gegevens opvragen of inzien omdat zij een officiële samenwerking met
NewBees hebben.
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WAT ZIJN MIJN RECHTEN?
NewBees zorgt ervoor dat het delen van jouw persoonlijke gegevens wordt gedaan volgens de
privacywet (AVG). Zodra wij jouw persoonlijke gegevens in ons systeem hebben geregistreerd, heb
jij deze rechten:
1.
2.
3.
4.

Je mag jouw persoonlijke gegevens bekijken;
Je mag vragen dat we jouw persoonlijke gegevens aanpassen of veranderen;
Je mag ons vragen om als jouw persoonlijke gegevens te verwijderen;
Je mag ons vragen om als jouw persoonlijke gegevens over te dragen naar een andere
organisatie over te dragen;
5. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de persoonlijke gegevens die wij bewaren
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen als NewBees niet goed met jouw gegevens
omgaat. Je kan dit bij de Autoriteit Gegevensbescherming doen. Maar graag zouden wij het eerst
van jou horen. Je kan dit doen door contact op te nemen met de Privacy Officer (Valerie van
Lanschot) via privacy@new-bees.org.

HOE LANG BEWAREN JULLIE MIJN GEGEVENS?
Bij NewBees gelden er meerdere bewaartermijnen voor verschillende soorten persoonlijke
gegevens:
•

7 jaar
Alle gegevens uit jouw profiel (behalve jouw identiteitsbewijs en uit de contactmomenten
bewaren zeven jaar lang.

•

5 jaar
ID-kaarten en V-nummer of asielstatus. NewBees is wettelijk verplicht om deze gegevens 5
jaar te bewaren.

•

1 jaar
Wij bewaren de website activiteiten 1 jaar lang. Daarna anonimiseren wij de gegevens zodat
deze niet terug te herleiden zijn naar jou.

DELEN JULLIE MIJN GEGEVENS MET ORGANISATIES UIT LANDEN BUITEN
EUROPA?
Nee, wij delen jouw gegevens niet met organisaties die buiten Europa (Europese Unie) zijn. Volgens
de AVG wetgeving mag dit ook niet zomaar. Als wij dit toch willlen doen, omdat wij bijvoorbeeld een
traineeship kunnen matchen voor jou, zal dit altijd in overleg zijn met jou.
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