
 
 
 

 

Privacyreglement Timing HR mobiliteit  
 
Dit reglement beoogt de juiste omgang met vertrouwelijke informatie betreffende opdrachtgever, 
kandidaat en Timing, hierna te noemen ‘alle betrokken partijen’, en wordt toegelicht en uitgereikt bij 
aanvang van een traject.  
 
Artikel 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens  
Timing werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is aangemeld bij Autoriteit 
persoonsgegevens onder nummer 1212067. 
 
Artikel 2 Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling 
Timing zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever of kandidaat ter kennis gekomen, 
geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van 
de haar opgedragen taak dat vereist. Ook in de gevallen waarin Timing niet tot geheimhouding is 
verplicht, zal zij de haar van de zijde van de opdrachtgever en kandidaat ter kennis gekomen 
informatie als vertrouwelijk behandelen.  
 
Artikel 3 Geheimhoudingsplicht derden 
Timing verstrekt geen informatie aan derden, ook als derden worden ingeschakeld bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Hier wordt alleen van af geweken als opdrachtgever of kandidaat daar 
schriftelijk toestemming voor geeft.  
 
Artikel 4 Dossier 
Timing verzamelt gegevens die nodig zijn om een goed mobiliteitstraject te kunnen uitvoeren. De 
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit traject en niet voor andere doeleinden. De gegevens 
worden op schrift bewaard in een dossier. Opdrachtgever en kandidaat hebben recht om eigen 
persoonsgegevens die Timing van hem of haar bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te 
ontvangen.  
 
Artikel 5 Wijzigen en/of vernietigen van gegevens 
Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan of dat gegevens aangevuld dienen te worden, dan 
heeft opdrachtgever of kandidaat er recht op dat deze worden aangepast. Opdrachtgever of kandidaat 
behoudt tevens het recht om gegevens te laten vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens 
(aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend zijn of in strijd 
zijn met de wet. Wanneer er gegevens op verzoek van opdrachtgever of kandidaat worden vernietigd, 
zal een verklaring in het dossier van opdrachtgever of kandidaat bijgevoegd worden, dat op diens 
verzoek de gegevens zijn vernietigd. 
 
Artikel 6 Beveiliging gegevens  
Timing zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd. De gegevens worden digitaal 
opgeslagen op een met wachtwoord beveiligde computer. Dit wachtwoord zal iedere 3 maanden 
gewijzigd worden.  
 
Artikel 7 Bewaartermijn dossier 
Voor de trajectbegeleiding wordt een dossier gemaakt. Als de begeleiding wordt beëindigd, wordt het 
dossier gesloten. Het dossier blijft maximaal 2 jaar bewaard en zal daarna vernietigd worden. Op 
schriftelijk verzoek kan de vernietiging ook eerder, dan de gestelde 2 jaar, plaatsvinden.  
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2014 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd tot dit 
reglement door een veranderd reglement wordt overschreven. 
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