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FairPlay Engineering B.V., gevestigd te Vijfhuizen verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar 

dienstverlening, het werven en selecteren van kandidaten voor vacatures van haar opdrachtgevers. Deze 

gegevens worden via de website van FairPlay Engineering en websites waar kandidaten zichzelf 

presenteren ten behoeven van vacatures verkregen. FairPlay Engineering acht een zorgvuldige omgang 

met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en 

beveiligd. 

Op basis van een CV en persoonlijke gegevens wordt door FairPlay Engineering een match gemaakt met 

een vacature. Pas na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat en na verstrekking van de details 

omtrent de vacature en de opdrachtgever door FairPlay Engineering aan de kandidaat wordt een CV 

voorgedragen aan de opdrachtgever. 

Persoonsgegevens van kandidaten zijn alleen toegankelijk voor personen die hiervoor vanuit de 

uitoefening van hun functie of voor zover wettelijk bepaald gerechtigd toe zijn. Bij registratie worden 

alleen gegevens bewaard zoals verstrekt door de kandidaat. In ons systeem worden ook gegevens 

opgeslagen die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen bedienen van de belangen van medewerker en 

opdrachtgever. Hierbij valt te denken aan curriculum vitae, diploma’s, competenties, voorkeur mbt 

functies en locatie en salaris indicatie.  

 

Bij indiensttreding bij FairPlay Engineering worden alleen de gegevens opgenomen en bewaard welke  

wettelijk zijn toegestaan en deze gegevens kunnen alleen benaderd worden door personen die hiervoor 

vanuit de uitoefening van hun functie toe bevoegd zijn. Gegevens tbv de salaris administratie worden 

aangeboden bij onze salarisadministrateur waarmee FairPlay Engineering een verwerkersovereenkomst 

heeft afgesloten ter bescherming van de verstrekte gegevens.  

De gegevens worden bewaard na toestemming voor een periode van vijf jaar en kunnen op verzoek van 

de kandidaat ten alle tijden verwijderd worden of ingezien.  

FairPlay Engineering maakt gebruik van ‘cookies’ voor het optimaliseren van haar website. Deze cookies 

worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden  

Deze Privacy verklaring is opgesteld op 16 april 2018 en voor het laatste gewijzigd op 16 april 2018.  

 

Voor vragen omtrent uw Privacy kunt u terecht bij:  

FairPlay Engineering B.V.  

De Klugt 8  

2141 AS Vijfhuizen  

023-5583721 


