
Privacy statement TIM 

TIM is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in het bemiddelen van technische 

professionals. TIM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals 

beschreven in dit privacy statement. Deze verklaring is van toepassing op (aanstaande) 

kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de 

website van TIM. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke 

persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. 

Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen 

worden uitgeoefend. 

Persoonsgegevens 

TIM verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze zelf aan ons verstrekt. Dit 

kan door middel van een (inschrijf)formulier, per e-mail, telefonisch of via onze website.  

Hiernaast kunnen we gegevens verzamelen die je op publieke kanalen (bijv. jobboards, 

LinkedIn) hebt geplaatst en waaruit blijkt dat je geïnteresseerd bent in werk gerelateerde 

dienstverlening. In dat geval wordt je benaderd door TIM met de vraag of je interesse hebt 

om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy 

statement. Bij geen interesse verwerken we dit.  

Welke persoonsgegevens verwerkt TIM en met welk doel?  

TIM verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt TIM persoonsgegevens 

bij het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids)overeenkomsten. 

Daarnaast is TIM soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In 

andere gevallen baseert TIM zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere 

partij, zoals bijvoorbeeld een opdrachtgever. TIM verzamelt persoonsgegevens bij inschrijving 

en vanaf het moment van bemiddeling.  

Bij inschrijving:  

 NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven. 

 Via LinkedIn geverifieerde profielgegevens, openbare gegevens en emailadres. 

 Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring. 

 Gegevens over trainingen, opleidingen en/of certificaten. 

 Gegevens over beschikbaarheid en verlof. 

 Overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van bemiddeling, 

bijvoorbeeld referenties en getuigschriften. 

Vanaf het moment van bemiddeling (arbeidsovereenkomst):  

 Nationaliteit, BSN-nummer, kopie van officieel identiteitsbewijs. 

 Overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie,  

medische geschiktheid (VCU) alsmede noodzakelijke informatie voor het verwerken 

van een plaatsing en/of noodzakelijk is voor juridische/fiscale/marketing en 

commerciële doeleinden. 

  



TIM gebruikt jouw persoonsgegevens voor: 

 Het bemiddelen, adviseren en/of begeleiden van technische professionals. 

 Voor correcte en verplichte administratie van (arbeids)overeenkomsten. 

 Om jou per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze 

dienstverlening of uit te nodigen voor onze eigen events/bijeenkomsten. 

 Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten. 

 Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en 

bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles. 

 Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit)certificering. 

 Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij 

moet je denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving. 

 TIM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en 

het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 TIM volg jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten 

afstemmen op jouw behoefte. 

Wanneer deelt TIM persoonsgegevens?  

TIM kan jouw persoonsgegevens delen binnen TIM, met opdrachtgevers, verwerkers die 

namens TIM diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en/of andere verantwoordelijke 

partijen. 

Delen binnen TIM 

TIM deelt persoonsgegevens alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te 

hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding. 

 

Delen met opdrachtgevers 

TIM deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers. Bij het 

voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt TIM 

een TIM resumé dat door medewerkers van TIM op basis van sollicitatiegegevens van 

betrokkenen is opgesteld.  

 

Delen met verwerkers 

TIM schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van TIM. Zij  sluit 

met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. TIM beoordeelt 

vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier 

periodiek op toe, alsmede op naleving van  gesloten verwerkersovereenkomsten.  

 

Delen met andere verantwoordelijke partijen 

TIM werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens 

uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, trainingen 

verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. TIM maakt met deze partijen afspraken over het 

zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.  

 

TIM verstrekt in overige gevallen uitsluitend persoonsgegevens indien ertoe verplicht op basis 

van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijke vonnis.  

Hoelang bewaart TIM jouw gegevens?  

TIM bewaart jouw gegevens niet langer dan dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van TIM 

alsmede ter uitvoering van een (arbeids)overeenkomst, tevens worden de gegevens niet 

langer bewaard dan nodig wordt geacht. 

  



Persoonlijke rechten 

TIM respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. 

Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde 

voorwaarden. TIM kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens 

te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die 

persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.  

 

Betrokkenen hebben een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht 

op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend 

worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan 

deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. TIM kan 

hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.   

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit  

Hoe beveiligt TIM persoonsgegevens?  

TIM neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische 

en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid 

van hun persoonsgegevens te beschermen. Daarvoor hebben wij ook een actief 

beveiligingsbeleid opgesteld welke opvraagbaar is bij de functionaris gegevensbescherming 

van TIM. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met TIM. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

TIM gebruikt 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. TIM gebruikt cookies met een puur technische 

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld 

uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 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 je al geïnformeerd over deze cookies en 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht je meer willen weten over welke 

cookies wij specifiek plaatsen dan kan onze functionaris gegevensbescherming je daarover 

informeren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-

wat- doe-ik-ermee/  
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Contact opnemen met TIM? 

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot 

het TIM hoofdkantoor in Eindhoven, te bereiken via onderstaande contactgegevens:   

 

TIM Technical Recruitment 

Laan van Diepenvoorde 1 

5582 LA Waalre 

Nederland  

+31 40 340 00 80 

 

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging? 

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden 

betrokkenen verzocht TIM daarover zo spoedig mogelijk te informeren via eindhoven@tim-

recruitment.nl onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht. 

Wijziging Privacy Verklaring 

TIM kan dit privacy statement aanpassen. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast 

op 18 februari  2019. 
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