
 
Sollicitanten en werkzoekenden Werkenden Klanten Potentiële klanten Websitebezoekers Oud-werknemers 

om je interesse voor onze 
dienstverlening vast te stellen en je 
in te schrijven 

om je naar onze opdrachtgevers uit 
te zenden, detacheren of payrollen, 
al of niet via tussenpersonen 

om een klantrelatie te 
onderhouden 

om een toekomstige 
klantrelatie aan te gaan  

om een optimale 
dienstverlening en 
gebruikersgemak aan te kunnen 
bieden via onze website 
(cookies) 

om je personeelsdossier 
te bewaren zolang als dat 
nodig is voor de wet 

om je te kunnen laten solliciteren op 
een van onze vacatures 

om een arbeidsovereenkomst met je 
aan te gaan en deze uit te voeren 
waaronder het betalen van salaris en 
het verstrekken van loonspecificaties 

om opdrachten te ontvangen en 
vacatures in te schrijven 

om te informeren over onze 
dienstverlening o.a. via 
nieuwsbrieven 

 om je gegevens te 
bewaren zolang als je 
onze dienstverlening wilt 
blijven gebruiken 

om je geschiktheid voor onze 
vacatures vast te stellen door 
gegevens aan opdrachtgevers te 
verstrekken en/of referenties na te 
gaan  

om aan onze (wettelijke) 
verplichtingen te voldoen waaronder 
het betalen van premies of het 
uitvoeren van verzuim- en arboregels 

om kandidaten voor te stellen   om te informeren over 
onze dienstverlening o.a. 
via nieuwsbrieven of 
jobalerts 

om vast te stellen of je in Nederland 
mag verblijven en werken 

om vast te stellen of je in Nederland 
mag verblijven en werken 

om medewerkers ter beschikking te 
stellen  

   

om je naar werk te bemiddelen om je loopbaanadviezen te 
verstrekken of opleidingen aan te 
bieden 

om uren te registreren en om 
facturen toe te zenden 

   

om met een persoonlijke account  
toegang te geven tot onze systemen 

om gewerkte uren te registreren 
en/of je in te roosteren 

om met een persoonlijke account  
toegang te geven tot onze 
systemen 

   

om je  te informeren over onze 
dienstverlening o.a. via 
nieuwsbrieven of jobalerts en om je 
vragen te beantwoorden (o.a. via 
mail of chatbot) 

om je bij de opdrachtgever in te 
kunnen plannen of in te roosteren 

om je  te informeren over onze 
dienstverlening o.a. via 
nieuwsbrieven of jobalerts en om 
je vragen te beantwoorden (o.a. via 
mail of chatbot) 

   

 om met een persoonlijke account  
toegang te geven tot onze systemen 

    

 om subsidies te kunnen verkrijgen of 
te voldoen aan re-
integratieverplichtingen overheid 

    

 om (indien verplicht) informatie te 
verstrekken aan deurwaarders en 
incassobedrijven 

    

 om audits, kwaliteitscontroles  en 
managementrapportages op te 
stellen en uit te voeren 

    

 om je  te informeren over onze 
dienstverlening o.a. via 
nieuwsbrieven of jobalerts en om je 
vragen te beantwoorden (o.a. via 
mail of chatbot) 

    

 


