
PRIVACY STATEMENT BACKOFFICER FLEXWERKERS 
  
BackOfficer is verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens en houden (onder andere) kantoor 
aan de Griekenweg 23 te Oss.  
  
Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of ingehuurde) 
werknemer persoonsgegevens aan Backofficer verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van 
Backofficer. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een 
(potenGële) zakelijke relaGe (zoals een (potenGële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of 
instelling) ontvangen.  
  
Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig 
behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.  
  
Gegevens die wij verwerken van website bezoekers  
In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel 
verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-idenGficeerbare automaGsche informaGe over de 
gebruikers van onze websites.  
  
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website opGmaal af te stemmen op de wensen 
en de behoeMes van de bezoekers van onze website. Wij kunnen de niet-idenGficeerbare informaGe eventueel 
doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomsGg gebruik.  
  
Voor meer informaGe over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiestatement zoals dat op 
onze website staat. Onze website kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van 
anderen bevaQen. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy 
beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.  
  
Persoonsgegevens die Backofficer van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder 
personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:  
  
1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  
2. om met u een werknemers-/werkgeversrelaGe of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelaGe aan te gaan en 
te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministraGe te voeren, 
dan wel om een relaGe gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en 
hiervoor een financiële administraGe te voeren;  
3. om uw geschiktheid voor een bepaalde funcGe of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen 
en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potenGële) opdrachtgevers en/of 
relaGes;  
4. om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen 
en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zeQen bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij 
opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;  
5. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaGes overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen 
voeren en na te kunnen komen;  
6. om te beoordelen of u voor een (premie)korGng en/of subsidie in aanmerking komt of onder een 
(premie)korGng- of subsidieregeling valt;  



7. om onze re-integraGeverplichGngen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde 
doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;  
8. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te sGmuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan 
(online) testen en testresultaten te kunnen genereren;  
9. om u te informeren over onze dienstverlening, overige acGviteiten en/of vakinhoudelijke informaGe 
(bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Backofficer 
aanbiedingen te kunnen doen;  
10. voor managementdoeleinden en het genereren van managemenGnformaGe en -rapportages, het uitvoeren 
van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en 
handhaven van de bedrijfsveiligheid;  
11. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en 
mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;  
12. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door 
plaatsing van informaGe hieromtrent op onze websites dan wel door informaGe hierover op te nemen in onze 
nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.  
Backofficer verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-
mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, naGonaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke 
staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, 
opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriMen, referenGes, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, 
(kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.  

Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten 
web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons 
verwerkt.  

Backofficer kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potenGele) opdrachtgevers en relaGes, leveranciers 
(bijvoorbeeld opleidingsinstanGes), audiGnstanGes, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven 
en/of personen die zij heeM ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). 
Daarnaast kan Backofficer uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende 
wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechGgd of wordt verplicht, dan wel 
daartoe toestemming van u voor heeM gekregen. Verder kan Backofficer uw profiel of curriculum vitae, nadat u 
daarvoor toestemming heeM gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar 
website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van 
door u (online) uitgevoerde testen.  
  
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeM, dan 
wel daartoe een (andere) weQelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, poliGeke voorkeur, gezondheid, seksuele geaardheid, evenals 
gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens 
onder en gegevens over onrechtmaGg of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding 
van dit gedrag.  
  
De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw idenGteitsbewijs 
waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij 
bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituaGe of achtergrond. 



Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)korGngen en/of subsidies, onze re-
integraGeverplichGngen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen  

met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomsGge) wet- 
en regelgeving is terug te vinden.  

Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere Gjd 
werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integraGeondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.  

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze 
gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de 
geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministraGe, 
bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële 
verslaglegging en de uitvoering van premiekorGng- en subsidieregelingen.  
  
Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers 
indien daar een weQelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de 
overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van 
(premie)korGngen en/of subsidies.  

Backofficer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze 
gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.   

Persoonsgegevens die Backofficer van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potenGële) relaGes 
(zoals (potenGële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, 
gebruiken wij voor de volgende doeleinden:  
1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw 
dienstverlening;  
2. om met u een handelsrelaGe aan te gaan en te onderhouden;  
3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;  
4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige acGviteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven 
en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;  
5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  
6. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, 
portals en intranetomgevingen.  
7. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door 
plaatsing van informaGe hieromtrent op onze websites dan wel door informaGe hieromtrent op te nemen in 
onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.  
  


