
Privacybeleid van FastFlex 

Bij FastFlex hechten wij grote waarde aan de privacy van onze klanten, leveranciers en zelfstandige 
professionals. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. Hierbij houdt FastFlex zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 

Waarom verzamelt u mijn gegevens? 
Wij verzorgen de contractafhandeling en compliancy van zelfstandige professionals die een tijdelijke opdracht 
vervullen en daarom zullen wij van deze mensen bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Dit om onder andere 
de pre-employment screening, contractinregeling en financiële afhandeling te kunnen verrichten. 
Daarnaast zoeken wij voor onze klanten geschikte kandidaten voor het uitvoeren van opdrachten. Hiervoor 
hebben wij persoonlijke gegevens nodig om te kunnen matchen op de aanvragen. 

Hoe verzamelt u mijn gegevens? 
Wanneer u zich via onze site registreert, worden uw gegevens opgeslagen in ons systeem om u te kunnen 
matchen met opdrachten. 
Indien u bent geselecteerd voor een opdracht vragen wij bij u persoonsgegevens op welke wij registreren in ons 
systeem, om u te kunnen laten screenen, een opdrachtovereenkomst aan te bieden en de financiële afhandeling 
van uw contract te kunnen verzorgen. 

Wat voor gegevens verzamelt u? 
Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, 
adres, e-mailadres, BSN nummer, geboortedatum, telefoonnummer, betalings- en bedrijfsgegevens. Dit gebeurt 
als u een opdracht bij een van onze klanten gaat uitvoeren. Wij zullen daarbij ook gegevens verzamelen die nodig 
zijn voor de onboarding en screening bij de klant. Dit zijn o.a. diploma’s, VOG en referenties. 
Wanneer u zich alleen voor onze nieuwsbrief heeft opgegeven wordt slechts uw naam en email adres 
geregistreerd. 

Deelt u mijn gegevens? 
FastFlex zal de gegevens alleen beschikbaar stellen aan de klant waarbij de tijdelijke opdracht wordt 
uitgevoerd en alleen die gegevens die de klant nodig heeft voor het uitvoeren van de pre-employment 
screening of de gegevens welke wettelijk vereist zijn. 
Indien u zich bij FastFlex heeft geregistreerd kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het aanbieden op een 
aanvraag van een klant. Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder u hiervan op de 
hoogte te stellen en zonder dat u uw toestemming hiervoor geeft. Tijdens de verwerking van uw gegevens leven 
wij de Wet Beschermings Persoonsgegevens volledig na. 
FastFlex laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële 
doeleinden. Wij verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende omstandigheden: 
• wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
• wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij 
al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is 
verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit 
Privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan 
derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden. 

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens? 
U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard 
van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. 

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te 
verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien 
deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen 
vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot 
zeven jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant of leverancier (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke 
gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld). 

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde 
gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door de instructies hier te volgen. 

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, bulletins of andere informatie die u van ons 
ontvangt per e-mail. Hiertoe volgt u de instructies hier of het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in 
de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief.  



U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We 
werken er hard aan om FastFlex en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het 
onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder: 

•We houden ons te allen tijde aan dit Privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
•We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen
met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
•We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter
waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Welke wijzigingen hebt u onlangs aangebracht? 
We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke 
datum het Privacybeleid het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we 
die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. 

Social media check
Wanneer u solliciteert op een aanvraag via FastFlex dan stemt u automatisch in met een mogelijke social media 
controle door onze recruiters. Deze controle zal alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt en alleen 
worden uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk en relevant wordt bevonden door de recruiters. De data zal niet 
worden opgeslagen in ons systeem. 

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop FastFlex met uw gegevens omgaat, kunt u uw klacht 
telefonisch doorgeven via 088 327 84 00.  


