
Privacystatement 

Binnen TECHMISSION BV zijn integriteit en professionaliteit hoogstaande waardes. Onder 
geen enkele voorwaarde zullen wij dan ook jouw persoonlijke gegevens delen met derden 
zonder hiervoor expliciet mondeling of schriftelijk toestemming te vragen. Deze 
werkwijze hanteert TECHMISSION BV in al haar processen en maakt dat er 
vertrouwelijke relaties ontstaan met zowel kandidaten als opdrachtgevers. 
  
Wat doet TECHMISSION BV met jouw gegevens? 

De informatie die TECHMISSION BV van jou heeft gekregen wordt gebruikt om jou te 
voorzien van passende vacatures. Hiervoor slaan wij jouw gegevens op in ons CRM 
systeem genaamd Otys. Hier vergelijken wij jouw gegevens met de gegevens van onze 
vacatures. Denk hierbij aan de reisafstand en harde eisen vanuit de opdrachtgever. 
Wanneer er een sterke match is tussen jouw profiel en een vacature zullen wij contact 
met jou proberen op te nemen via telefoon, mail. 
 
 

Nieuwe kandidaten 
Wij bewaren jouw gegevens in eerste instantie voor 1 jaar. Deze periode hanteren wij om 
dubbele inschrijvingen het dubbel benaderen van kandidaten te voorkomen. Wanneer er 
van twee kanten meerwaarde zit in het verlengen van onze relatie zullen wij jou vragen 
om te bevestigen dat je ingeschreven wilt blijven.  
 
 

Niet nieuwe kandidaten 
TECHMISSION BV bemiddelt in carrières. Om die reden hanteert TECHMISSION BV een 
bewaarperiode van 5 jaar voor reeds ingeschreven kandidaten. Dit is omdat beide 
partijen zijn gebaat bij het in stand houden van de relatie en wij meerdere 
contactmomenten hebben gehad die inzicht bieden in de behoefte van de kandidaat.  
 
Uiteraard zullen wij bij het opslaan en verlengen van de opslagtermijn altijd jouw 
toestemming vragen.  

Welke gegevens verzamelt TECHMISSION BV? 
 
Simpel, alleen de nodige gegevens om jou nu en in de toekomst te kunnen bemiddelen.  
 
Maar... welke gegevens zijn dan nodig? 
 
In eerste instantie alleen de gegevens die jij zelf aanlevert bij je sollicitatie.  
De kandidaten die in aanmerking komen voor één van onze functies worden uitgenodigd 
voor een intake. Na deze intake wordt een samenvatting van het gesprek toegevoegd. 
Beide zullen onder geen enkele voorwaarde gedeeld worden met derden en zijn alleen 
bedoeld om intern duidelijk te houden dat wij met mensen werken. Een samenvatting 
stelt ons in staat om onze kandidaten goed voor ogen te houden.  
Verder worden alleen de contactmomenten nog gelogd.  
In verband met excentrieke functies of situaties kan het voorkomen dat er meer 
informatie zichtbaar is in ons systeem dan hiervoor aangegeven en gewenst is. Natuurlijk 
is dat niet de bedoeling, om die reden hebben wij een tijdsgebonden controle per 
kandidaat ingepland in ons systeem om het overschot van gegevens op te kunnen sporen 
en vervolgens te verwijderen.  
 
Wil je precies weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen? Je kan deze ten 
alle tijden opvragen, bijvoorbeeld via een mail naar info@TechMission.international   



Waarom verzamelt TECHMISSION BV gegevens? 
 
Wij bewaren en verwerken gegevens die vanuit ons belangrijk worden bevonden om jou 
in je carrière blijvend te kunnen begeleiden en te bemiddelen.  
 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 
Om jou effectief te kunnen bemiddelen hebben alle medewerkers van TECHMISSION BV 
toegang tot de gegevens het in datasysteem CATS. Dit dient intern om elkaars werk te 
kunnen overzien. Zodat wij elkaar kunnen overnemen, aanvullen en overzicht houden. 
Het is deze transparantie die ons in staat stelt om snel te schakelen en duidelijk te 
communiceren.  
Verder hebben enkele medewerkers van CATS toegang tot onze gegevens voor 
supportdoeleinden.  
 
Wij zijn uiterst voorzichtig met alle gegevens in ons systeem, om die reden hebben wij 
bepaalde protocollen ingezet om te voorkomen dat de data gelekt kan worden. Onder 
deze vallen onder andere:  

• Regelmatige wisseling van wachtwoord. 
• Data export kan alleen uitgevoerd worden door bevoegd personeel. 
• Wij slaan gegevens centraal in onze server op.  
• Wij controleren en verwijderen met regelmaat overbodige gegevens en contacten.  

Mocht er onverhoopt toch een databreuk plaatsvinden. Maken wij hiervan een melding bij 
de autoriteit persoonsgegevens alvorens de zover bij ons bekende betrokkenen te laten 
weten wat en hoe dit plaats heeft kunnen vinden.  
 

In kaart brengen website bezoek 
Op de website van TechMission BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die 
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. TechMission BV gebruikt deze informatie om de werking van de 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt.  
 

Google Analytics 
TechMission BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TechMission BV bij 
Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip 
van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer 
informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt 
deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de 
Website aan TechMission BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie 
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
deze derden de informatie namens Google verwerken.TechMission BV heeft hier geen 
invloed op. TechMission BV heeft Google geen toestemming gegeven om via TechMission 
BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  
 
 
 



Recruiters waarmee je kunt praten 
Bij TECHMISSION BV staat persoonlijke contact centraal. Hier hoort vertrouwen en 
transparantie bij. Je kunt ons dus gerust vragen om jouw gegevens in te zien, te 
updaten, inactief te zetten of in het uiterste geval te verwijderen (verwijderen kan alleen 
indien wij niet door een andere wetgeving verplicht zijn gegevens te bewaren). Hierop 
zullen wij op werkdagen binnen standaard binnen 24 uur adequaat op reageren met een 
uitloop naar maximaal een maand (in geval van storing). Ook bieden wij ten allen tijden 
de mogelijkheid aan om je uit te schrijven voor mailings (onderaan elke mail) en je 
voorkeuren aan te passen via de website. Andere vraag? Bel/ e-mail ons. Zie hieronder 
de contactinformatie voor ons kantoor. 

 

TechMission B.V. 
Koninginnegracht 21 
2514 AB Den Haag 
085 002 09 09 
admin@TechMission.nl 
 


