
Privacy statement  
 
JAWS B.V., gevestigd aan de Silvoldseweg 5, 7061 DK te Terborg, is samen met de andere vestiging(en) actief onder de 
naam JAWS (hierna te noemen: JAWS) en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. We hechten veel belang aan 
uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In onze privacy 
statement willen wij u hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening of situaties kunnen aparte of 
aanvullende regels van toepassing zijn.  
 
JAWS kan uw gegevens verzamelen vanaf het moment dat u uw gegevens invult, upload, verstuurt, u zich inschrijft op één 
van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We 
kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat 
u geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen wij u benaderen of u interesse heeft om 
zich bij ons in te schrijven of informatie aan te leveren met inachtneming van onze privacy statement.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
JAWS 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: 
 

  NORMALE PERSOONSGEGEVENS DIE JAWS KAN VERWERKEN 
Persoonsgegevens Grondslag 

NAW-gegevens Gerechtvaardigd belang en/of toestemming verleend.  
Contactgegevens 
Geslacht 
Geboortedatum 
Functietitel 
Werkervaring en opleiding 
Rekeningnummer Overeenkomst 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS DIE JAWS KAN VERWERKEN 
BSN  Wettelijke verplichting  

 
 

Kopie identiteitskaart of paspoort 
Nationaliteit en/of werkvergunning 

 
Overige (normale en/of bijzondere) persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, kan JAWS verwerken, indien: 

 er toestemming is verleend; 
 het noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst is; 
 de informatie noodzakelijk is voor een wettelijke verplichting;  
 de gegevens noodzakelijk zijn voor een gerechtvaardigd belang.  

 
Doelen van het verwerken van persoonsgegevens 
JAWS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 voor de uitvoering van onze taken als technisch intermediair (uitzenden, detachering, payroll en 
arbeidsbemiddeling); 

 om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen/vast te leggen en om u in contact te 
brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;  

 om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen leven en/of het aanvragen van subsidies; 
 voor (toekomstige) communicatie, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 om een zakelijke relatie te onderhouden;  
 om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om 

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 
 u te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
 u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en/of om deze aan te passen; 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
JAWS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen 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 persoon (een medewerker van JAWS) tussen zit of invloed op heeft.  
 
Hoe lang we (persoons)gegevens bewaren 
JAWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Bij een nieuwe inschrijving bewaart JAWS uw (persoons)gegevens tot en met 12 maanden na de inschrijving.  
De bewaartermijnen kunnen daarnaast ook afhankelijk zijn van een overeenkomst.   
 



 
Delen van persoonsgegevens met derden 
JAWS verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege een gerechtvaardigd 
belang. Denk hierbij aan: ons payrollbedrijf, opdrachtgevers, recruitment software en het UWV.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
JAWS gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 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. 
 
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 op 
gegevensoverdraagbaarheid en om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JAWS. 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 privacy@jaw-s.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken 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 uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.  
Indien u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit direct te melden per mail: 
meldplichtdatalekken@jaw-s.nl. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
JAWS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 


