
Privacyreglement Den Otter HR & Loopbaan B.V. 
 
Den Otter HR & Loopbaan is een HR- en Loopbaanadviesbureau. Den Otter HR & Loopbaan verzamelt en 
verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Den Otter HR & 
Loopbaan zal privacygevoelige informatie en persoonsgegevens op zorgvuldige en integere wijze behandelen.  
In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom die worden 
verzameld, hoe ze worden gebruikt en uw rechten. Het reglement is van toepassing op de gehele dienstverlening 
van Den Otter HR & Loopbaan. 
 
Door persoonsgegevens met Den Otter HR & Loopbaan te delen en door vervolgens gebruik van haar 
dienstverlening te maken, bevestigt u dat u de voorwaarden van het privacyreglement hebt gelezen en begrepen 
en er bij dezen mee akkoord gaat dat we uw persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in dit 
privacyreglement. 
 
Den Otter HR & Loopbaan neemt verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens en streeft er naar om transparant 
te zijn over hoe Den Otter HR & Loopbaan daarmee om gaat. 
 
Indien u vragen heeft over dit reglement, kunt u een email sturen of deze persoonlijk stellen.   
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel?  
Onze belangrijkste reden om persoonsgegevens te verzamelen: We willen u voorzien van informatie of diensten 
die u heeft aangevraagd.  
Den Otter HR & Loopbaan verzamelt uw persoonsgegevens op basis van de informatie die ons door de 
opdrachtgever is verstrekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres en 
aanvullende relevante informatie afhankelijk van de aard van de opdracht. Bijvoorbeeld bij loopbaanbegeleiding: 
CV en relevante rapportages welke voor een goede uitvoering van het loopbaantraject noodzakelijk zijn. 
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij de verstrekte persoonsgegevens 
opslaan en gebruiken.  
 
Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens:  
Den Otter HR & Loopbaan tracht op uiterst zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan. Uw 
persoonsgegevens blijven veilig bewaard. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij u daarvoor 
toestemming heeft gegeven. Een uitzondering hierop is: Persoonsgegevens kunnen aan derden bekend gemaakt 
worden als er reden is om aan te nemen dat dit wettelijk verplicht is en/of om vermeende of feitelijk illegale of 
anderszins verboden activiteiten of fraude te onderzoeken / voorkomen. 
 
Bewaartermijn:  
Den Otter HR & Loopbaan bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede uitvoering van de 
opdracht. Uiterlijk één jaar na afsluiting van een opdracht, worden de gegevens verwijderd tenzij de wet ons 
verplicht om ze langer te bewaren.  
 
Rechten:  
U heeft het recht tot inzage. Inzage van gegevens wordt u binnen vier weken na aanvraag verstrekt, door middel 
van het verstrekken van een kopie van – of inzage van de originele gegevens - indien en voor zover de privacy 
van anderen of andere zwaarwegende (bedrijfs)belangen niet hiermee geschaad worden.  
U heeft het recht op correctie als er objectief sprake is van onjuistheden.  
Gegevens kunnen op uw verzoek voortijdig worden verwijderd zo lang dat een goede uitvoering van de opdracht 
niet negatief beïnvloed.  
Om een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering in te dienen, kunt u per email contact met ons opnemen.  
 
Bekendmaking:  
Het privacyreglement is terug te vinden op de website van Den Otter HR & Loopbaan. Bij een offerte of 
opdrachtbevestiging wordt er verwezen naar het privacyreglement.  
 


