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Privacy statement TASK
Dit is het privacystatement van TASK Group B.V. en de aan haar gelieerde
vennootschappen TASK Integraal Projectmanagement B.V. en TASK Product &
Contractmanagement B.V. (hierna gezamenlijk te noemen: “TASK”) die zich
bezighouden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling.
TASK is verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens. Wanneer u als
kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde)
werknemer persoonsgegevens aan TASK verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in
de databank van TASK. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of
vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële)
opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen.
Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens
worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gegevens die wij verwerken van kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder
personeel en (directe of ingehuurde) werknemers
Persoonsgegevens die TASK van haar kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder
personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de
volgende doeleinden:
1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
2. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtrelatie aan te gaan en
te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of
salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven /
uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële
administratie te voeren;
3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw
beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één
of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
4. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en
deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
5. om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of
onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
6. om 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;
7. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of
vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en
vakliteratuur) en om u namens TASK aanbiedingen te kunnen doen;
TASK verwerkt de volgende gegevens:
Bij sollicitatie of kandidaatstelling: 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,
gegevens over beschikbaarheid en verlof, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn
in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat, bijvoorbeeld
referenties en getuigschriften, pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.
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Op het moment dat u voor TASK kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, overige gegevens die gerelateerd
zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, een en ander voor zover in
overeenstemming met de relevante wetgeving.
TASK legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien
dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen
toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun
werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij
aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, personen betrokken
bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële
verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.
TASK kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en
relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties,
overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft
ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast
kan TASK uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de
geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is
gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.
De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden
uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u
voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken
met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om
gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze reintegratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om
personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen
in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden.
TASK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en
regelgeving.
Beveiliging
TASK spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische
maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige
verwerking en/of verlies. Werknemers van TASK, die toegang hebben tot uw
persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen
er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor
oneigenlijke doeleinden te gebruiken. TASK kan hiervoor nooit op enigerlei wijze
aansprakelijk worden gesteld.
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van TASK voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en
inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is
daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal
€ 5.000,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van TASK zal verder hoe dan ook nooit
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meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt
uitgekeerd.
Inzagerecht of overige privacy gerelateerde vragen
U kunt ons op elk gewenst moment via de mail (privacy@task.nl) dan wel per brief
(postbus 3047, 3502 GA Utrecht) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u
verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven
procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
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