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Bij ESP BV  respecteren wij uw privacy en dragen wij er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. We 
gebruiken uw persoonlijke gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en onze procedures zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. 
Het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
ESP BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.  
Onze bedrijfsgegevens zijn:  
 
ESP BV  
Europalaan 24 
6199AB MAASTRICHT-AIRPORT gemeente Beek | Nederland  
T. +31 43 631 2600 : 8136.61.432.B.01  
Kamer van Koophandel: 859310632  
B.T.W.-nummer: nl 85 931 0632.B01 
www.ecm-smartprojects.eu 
0031-43-631 2600 
info@ecm-smartprojects.eu 
 
PERSOONSGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  
ESP BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en achternaam 
(Zakelijke) adresgegevens 
Functie 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie) 
Curriculum Vitae 
Salaris indicatie 
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld in correspondentie, en/of telefonisch contact en/ of tijdens een gesprek met ESP BV 
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,  tenzij ze toestemming 
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ecm-smartprojects.eu, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
ESP BV verwerkt uw persoonsgegevens voor Wervingsdoeleinden. 
 
(a) Wat houdt dit in? 
Wanneer u een van onze medewerkers benadert of door hen benadert wordt, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van 
ESP BV, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze 
wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures 
of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving. 
 
(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde? 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit 
privacy statement geeft u ESP BV toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het in artikel 1 genoemde doeleinde. U heeft 
het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid 
van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. 
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(c) Voorafgaand aan de uitvoering van een kandidatenovereenkomst dient de kandidaat aan ESP BV de noodzakelijke persoonsgegevens te 
verstrekken en de documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van deze kandidatenovereenkomst en de toepassing van de 
geldende sociale, fiscale en arbeidswetgeving. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwen wij alleszins: 
 
Familienaam en voornaam    Voorletters 
Geboortedatum en -plaats    Nationaliteit 
Kopie van identiteitskaart    Tewerkstellingsvergunning 
Verblijfsvergunning     Rijbewijs 
Burgerservicenummer    Talenkennis 
Geslacht      Domicilieadres 
Woonadres     Telefoonnummer (vast & mobiel) 
Mailadressen     LinkedIn 
Facebook      IBAN-nummer 
Burgerlijke staat     Pensioengegevens 
Functie      Loon 
Arbeidsduur     Diploma’s en certificaten 
Beroepservaring     Gegevens vorige werkgever 
Periode/ projectduur     Periode van voorafgaande werkloosheid 
Curriculum Vitae     Sollicitatiebrief/mail 
 
Indien de kandidaat weigert de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken of documenten voor te leggen, behoudt ESP BV zicht het recht de 
uitvoering van de kandidatenovereenkomst op te schorten. Bij elke wijziging van deze persoonsgegevens brengt de kandidaat ESP BV spontaan en 
zonder uitstel op de hoogte. 
 
(d) ESP BV bewaart tevens in het dossier bijkomend volgende persoonsgegevens: 
Interim overeenkomst    Plaatsingsbevestigingen 
Arbeidsovereenkomst    Loonbelastingverklaring 
UWV status     UWV gerelateerde documenten 
Belastingdienst gerelateerde documenten   Documenten van Gemeenten 
Ingebrekestellingen, verwittigingen, schorsingen, kennisgevingen van de beëindiging van de kandidatenovereenkomst 
Afwezigheden ongeacht de reden   Doelgroepverklaring 
Beoordelingsformulieren    Verklaring Omtrent Gedrag 
Exit-formulier     Studieovereenkomst 
Testresultaten     Ontslagbevestiging 
Loonbeslagen 
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
ESP BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van ESP BV) tussen zit.  
 
HOE LANG EN WAAROM WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
ESP BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Hieronder beschrijven wij voor de verschillende soorten persoonsgegevens waarom wij deze bewaren.  
 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
ESP BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ESP BV blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen. 
 
Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij persoonsgegevens met deze andere partij in 
alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere partij.  

 
  



           
 

 
 

R e f :  1 0 . 1 0 . 2  

smar t  p ro j ec t s  |  s mar t  mo v es       i n fo @ecm-smar tp ro j ec t s . eu    www.ecm -sma r tp ro j ec t . eu           6 6 0 2 0 0 4 2 0 v 3  
P a g i n a  3  v a n  3  

 
  

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
ESP BV gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken wel of geen  functionele, analytische en tracking 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet 
of smartphone.  
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw 
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u 
al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee  
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming 
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESP BV en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid.  
 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ecm-
smartprojects.eu. 
  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
ESP BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons    
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
ESP BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op via info@ecm-smartprojects.eu. 
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