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Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij zijn echter een uitzendorganisatie en voor de
uitvoering van onze werkzaamheden hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. Alle
gegevens die wij van u vragen zijn ook daadwerkelijk nodig voor onze werkzaamheden. Wij
zullen dus nooit gegevens van u opvragen die wij niet gebruiken. Uw privacy omtrent de
persoonlijke gegevens die wij van u vergaren op onze website of via persoonlijke berichten
(WhatsApp, telefonisch, sms, etc.) zal te alle tijden gerespecteerd worden. Dit is
hoofdzaak binnen ons privacybeleid.
Persoonlijke informatie
We kunnen u persoonlijke informatie vragen, zoals:
• Uw naam
• Uw e-mailadres
• Uw leeftijd
• Contactgegevens
• Adresgegevens
• Curriculum Vitae
• IBAN
• BSN
• Persoonlijke voorkeuren
• Bedrijfsgegevens voor opdrachtgevers (KvK-nummer & BTW-nummer)
Deze gegevens worden gebruikt om te kunnen zorgen dat:
• U bij ons kunt werken
• U door ons kunt worden uitbetaald (als freelancer of via Payrolling)
• Wij werk voor u kunnen vinden bij u in de omgeving
• Wij uw identiteit kunnen verifiëren
• Wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
• Wij alle gegevens in huis hebben die nodig zijn om u ook daadwerkelijk uit te
kunnen zenden
U bent te alle tijden vrij om onze opvraag van uw persoonsgegevens te weigeren. In de
praktijk kan dit echter betekenen dat wij u geen dienstverband kunnen aanbieden of op
enige andere wijze met u kunnen samenwerken.
Wij delen geen persoonlijke informatie van u met externe partijen, tenzij dit nodig is om u
een dienst te kunnen verlenen, als dat vereist is bij de wet of wanneer wij uw rechten
moeten beschermen. Een voorbeeld van het delen van uw persoonsgegevens om u een
dienst te kunnen verlenen is onze samenwerking met onze payroll service provider:
Mettom Payrolling B.V. Het kan wel voorkomen dat wij geanonimiseerde data verzamelen
van uw informatie om deze te gebruiken voor zakelijke, marketing en/of HRM doeleinden.
Uw data wordt alleen bewaard zolang u bij ons werkt. Bij uitdiensttreding worden uw
persoonsgegevens naast naam en e-mailadres verwijderd uit ons systeem. Een jaar na
uitdiensttreding worden ook naam en e-mailadres verwijderd.
Cookies

Wij gebruiken ‘cookies’ om informatie te verzamelen over u en uw activiteit op onze
website (www.garconhoreca.nl). Een cookie is een klein beetje data dat onze website
opslaat op uw computer en elke keer wordt opgeroepen als u onze website, of een van de
pagina’s ervan, bezoekt. Door gebruik te maken van deze cookies krijgen wij een beter
inzicht in hoe u onze website gebruikt en kunnen wij in de toekomst content laten zien die
zijn gebaseerd op uw voorkeuren.
Wanneer u niet wilt dat onze website ‘cookies’ opslaat op uw computer kunt u uw internet
browser instrueren dergelijke ‘cookies’ niet toe te staan van onze URL
(www.garconhoreca.nl). Dat betekent dan wel dat onze website niet in de optimale
hoedanigheid werkt en u niet kan voorzien van gepersonaliseerde content. Tot slot is het
van belang te weten dat u cookies te allen tijden van uw computer kunt verwijderen via
uw browser.
Sollicitaties
Indien u solliciteert bij Garcon Horeca V.O.F. via de website (www.garconhoreca.nl/
werknemers) worden de door u aangeleverde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt.
Overeenkomstig de wetgeving is de bewaartermijn 4 weken, tenzij u ons expliciet
toestemming gegeven heeft uw gegevens in ons bestand te bewaren. In dat geval zullen uw
gegevens maximaal 1 jaar bewaard worden.
Garcon Horeca V.O.F. zal de sollicitatiegegevens uitsluitend gebruiken om een
verantwoord, efficiënt en effectief wervings- en selectieproces mogelijk te maken.
Externe partijen
Er zijn een aantal externe partijen die toegang hebben tot een deel van de gegevens die
wij van u verzamelen voor doeleinden zoals:
• Website gegevens analyseren
• Ontwikkeling
• Uitbetaling
• Klantrelatie management
• Adverteren
Deze externe partijen hebben enkel toegang tot de gegevens welke noodzakelijk zijn voor
de dienst die zij verlenen. Die doen zij, namens Garcon Horeca, om uw ervaring op onze
website te kunnen verbeteren of voor andere doeleinden. Het privacybeleid van iedere
externe partij wordt uitvoerig bekeken alvorens wij persoonlijke gegevens overdragen naar
hen, zodat wij zeker weten dat we werken met partijen die de privacy van onze
werknemers, bezoekers en klanten net zo belangrijk vinden als wijzelf.
Beveiliging
Databeveiliging speelt bij Garcon Horeca een grote rol en wij doen dit dan ook zoveel
mogelijk, mits dit commercieel haalbaar is, om uw data te beschermen tegen diefstal,
ongeautoriseerde toegang, kopiëren en aanpassingen. Dit gezegd hebbende is er geen
enkele methode van elektronische overdracht die 100% veilig is. Hierdoor kunnen wij geen
absolute veiligheid van uw data garanderen.
Linksf naar andere websites
Onze website kan linken naar externe websites die niet door ons worden beheerd. Ben u er
van bewust dat wij geen controle hebben over de content en acties van dergelijke

websites. Daardoor kunnen wij ook geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier
waarop zij met jouw data omgaan. Deze privacyverklaring omvat dan ook enkel de website
van Garcon Horeca V.O.F.
Privacy met betrekking tot kinderen
Wij slaan nooit bewust data op van kinderen (bezoekers of gebruikers onder de leeftijd van
13 jaar). Mocht u toch geloven dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verschaft,
neemt u dan direct contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om deze persoonlijke
informatie zo snel mogelijk te verwijderen uit ons systeem.
Vragen en feedback
In het geval u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u terecht bij Garcon Horeca
V.O.F.. U kunt hiervoor mailen naar info@garconhoreca.nl of u kunt bellen naar +31 6 40 99
09 00.
Veranderingen aan deze privacyverklaring
Naar ons eigen inzicht zullen we de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.
Aanpassingen zijn altijd zichtbaar op deze pagina en via onze website
(www.garconhoreca.nl). We raden u aan om deze pagina dan ook goed in de gaten te
houden. Geregistreerde gebruikers of uitzendkrachten worden op de hoogte gebracht bij
wijzigingen in deze verklaring. Let er op dat het gebruik van onze website altijd wordt
gezien als een goedkeuring van deze privacyverklaring en alle veranderingen in de
toekomst.
Bedrijfsoverdrachten of staking
Wanneer ons bedrijf of onze inventaris wordt overgenomen door een andere partij, of
wanneer wij failliet gaan, kan het voorkomen dat uw persoonlijke informatie wordt
overgedragen aan een derde partij. Gebruikers, opdrachtgevers en uitzendkrachten
worden hiervan op de hoogte gebracht, maar ook bezoekers stemmen in met het feit dat
dit kan gebeuren. Dit kan een nieuwe privacyverklaring als gevolg hebben.

