
 

 

Privacyverklaring NCMCONSULT 

NCMConsult (KvK 62357417), gevestigd aan de Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe 

NCMConsult met gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat. 

NCMConsult respecteert de privacy van (potentiële) klanten, relaties, sollicitanten en de gebruikers 

van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u NCMConsult verschaft wordt 

verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van 

persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze 

privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Controleer daarom regelmatig de 

privacyverklaring op de website van NCMConsult. Deze kunt u vinden onderaan de website. 

1. Van wie verwerkt NCMConsult persoonsgegevens?  

NCMConsult verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën natuurlijke personen: 

• (potentiële) klanten; 

• sollicitanten; 

• bezoekers van www.ncmconsult.nl; 

• ontvangers van nieuwsbrieven van NCMConsult; 

• deelnemers aan bijeenkomsten van NCMConsult; 

• alle overige personen die met NCMConsult contact opnemen om een zakelijke relatie mee 

op te bouwen.  

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

NCMConsult verwerkt de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:  

• Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht met betrekking tot loopbaanbegeleiding, 

outplacement begeleiding, adviseren van werkgevers op het gebied van blijvende 

inzetbaarheid, leeftijdsbeleid en verzuimreductie van medewerkers; 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

• Het beheren van het relatiebestand van NCMConsult;   

• Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotionele activiteiten en/of events om een 

relatie met  (potentiële) klanten tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden,  

onder andere door middel van het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke 

aard; 

• Om de website voor u te personaliseren en u diensten aan te kunnen bevelen die u 

mogelijk interessant vindt; 

• Het evalueren van onze dienstverlening en/of bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) 

aan de hand van de door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren; 

• Om u een nieuwsbrief te versturen waarvoor u zich persoonlijk heeft aanmeld (bijvoorbeeld 

via onze website). Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een 

e-mail te sturen naar christien.vandermost@ncmconsult.nl; 



 

 

• Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Gebruikersstatistieken van de 

website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke 

delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Op basis van de 

gebruikersstatistieken kan NCMConsult zien of de huidige website goed functioneert. 

Wanneer NCMConsult ziet dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben, past  

NCMConsult de website hierop aan. Het gaat hier om generieke rapportages die niet 

herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.   

3. Hoe verkrijgt NCMConsult uw persoonsgegevens?  

NCMConsult verkrijgt persoonsgegevens die: 

• u persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst) telefonisch of digitaal (via e-mail of 

webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van 

de aard van de gelegenheid of opdracht - andere persoonsgegevens; 

• tijdens een bezoek van u aan de website van NCMConsult of tijdens het lezen van digitale 

nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals 

gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s 

en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan u 

klikt;  

• NCMConsult ontleent aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als 

LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, 

zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.  

4. Welke persoonsgegevens verwerkt NCMConsult?  

NCMConsult verwerkt de volgende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

haar dienstverlening:    

• Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres; 

• Leeftijd, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling; 

• Gegevens over uw dienstverband, zoals functie, werkgever, arbeidsverleden; 

• Gegevens over uw opleiding. 

NCMConsult verwerkt voor een sollicitatieprocedure de volgende gegevens:  

• Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres; 

• Gegevens van uw identiteitsbewijs, zoals nummer van een paspoort of rijbewijs; 

• Uw foto; 

• Leeftijd, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling; 

• Gegevens over uw dienstverband, zoals functie, werkgever, arbeidsverleden; 

• Gegevens over uw opleiding. 

NCMConsult verwerkt eventueel voor de overige doeleinden de volgende persoonsgegevens:  



 

 

• IP-adressen, locatiegegevens en cookies; 

• E-mailadres en telefoonnummer.   

5. Rechtsgrond van de verwerkingen 

NCMConsult verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: 

• Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht opdracht met betrekking tot 

loopbaanbegeleiding, outplacement begeleiding, adviseren van werkgevers op het gebied 

van blijvende inzetbaarheid, leeftijdsbeleid en verzuimreductie van medewerkers; 

• Uw uitdrukkelijke toestemming voor specifieke doeleinden, welke altijd weer door u kan 

worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking 

op basis van de toestemming vóór de intrekking;  

• Een wettelijke verplichting; 

• Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen 

voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een 

nieuwsbrief. 

6. Bewaren van gegevens 

NCMConsult bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. NCMConsult hanteert in beginsel 

de volgende bewaartermijnen:  

Uw dossier: 6 maanden na afronding van de opdracht; 

Financiële administratie met betrekking tot uw dossier: 7 jaar na afronding van de opdracht; 

Sollicitatiebrieven en Cv’s: 1 maand na invulling van de vacature, tenzij de kandidaat uitdrukkelijk 

toestemming heeft gegeven voor het bewaren voor de duur van een jaar; 

Gegevens die via de website of e-mail zijn verstrekt zonder dat dit tot een overeenkomst met 

NCMConsult heeft geleid: 90 dagen na het eerste contact. 

Ontvangers van nieuwsbrieven van NCMCONSULT en genodigden van bijeenkomsten: 1 maand na 

uitschrijving voor de nieuwsbrief en/of uitnodiging van een van de bijeenkomsten, tenzij eerder 

door u daartegen bezwaar wordt gemaakt in welk geval NCMConsult direct tot vernietiging zal 

overgaan.  

7. Hoe gaan wij om met vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden? 

NCMConsult gaat zorgvuldig om met de gegevens die NCMConsult van u ontvangt. NCMConsult 

verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van NCMConsult, sluit NCMConsult een 

verwerkersovereenkomst, waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

gegevens wordt  overeengekomen.  



 

 

De door NCMConsult ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 

te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen.   

8. Doorgifte buiten de EER 

NCMCONSULT geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese 

Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt NCMConsult er voor 

zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het 

betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen 

in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

9. Rechten, vragen en klachten 

Als betrokkene kunt u uw gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het 

recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te 

dragen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop uw gegevens door NCMConsult 

worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens, kunt u hiertegen bezwaar maken.    

U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen door telefonisch 

contact op te nemen met mevrouw Christien van der Most (0624994664) of een e-mail te sturen 

naar christien.vandermost@ncmconsult.nl.  

Indien u het idee heeft dat NCMConsult niet in overeenstemming handelt met de privacywetgeving, 

of heeft u vragen, dan hoort NCMConsult dit uiteraard graag. NCMConsult zal er altijd naar streven 

om gezamenlijk tot een oplossing naar tevredenheid te komen. Mocht u dan alsnog hier anders 

over denken, kunt u uiteraard dan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

 


