
 

Privacy Statement Grace + James B.V. 

Grace + James B.V, is één van de labels die behoort tot De Nieuwe Lichting Groep B.V. (DNL); de 
doelgroep specialist in het bemiddelen van studenten, starters en young professionals. Met de inzet 

van jong talent biedt DNL organisaties flexibiliteit op de momenten dat daar behoefte aan is. Alles 

met het doel om klanten vanuit een breed uitzendmarkt- én arbeidsmarktperspectief optimaal van 

dienst te zijn. Op het moment van schrijven van dit statement zijn de labels van DNL Grace + James 
B.V., Studentalent, LinQ, Con Gusto, XL Studenten Uitzendbureau B.V. en Melon Media. 

Bij Grace + James B.V. gaan we zorgvuldig om met jouw privacy. In ons privacy statement staat 

beschreven hoe wij dit doen. Ons privacy statement is opgesteld naar de richtlijnen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten van Grace + James. 

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Grace + James B.V. ga je automatisch akkoord met ons 
privacy statement. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Grace + James B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Telefoonnummer(s) 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleidingen, trainingen, stage-

ervaring en werkervaring 
• Diploma’s, personele documenten, pasfoto, video-sollicitatie, kopie van het 

identiteitsbewijs of paspoort, identiteitsbewijs-/paspoortnummer. 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
• Internetbrowser en apparaat type 
• IBAN ten bate van het afhandelen van het uitbetalen van jouw vergoeding. 
• Gegevens van zakelijke relaties waaronder bedrijfsnaam, adres, e-mailadressen, 

telefoonnummers 
• Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen van zakelijke relaties 
• Overige gegevens die te maken hebben met personeels-, salaris- en 

verzuimadministratie 
• Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, of waar u toestemming voor hebt gegeven. 

Naast de algemene persoonsgegevens die Grace + James B.V. verwerkt, verwerken wij ook de 

volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

• Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, of waar jouw toestemming voor hebt gegeven 
• Burgerservicenummer (BSN) ten bate van het afhandelen van het betalen van jouw 

vergoeding. 
• Een profielfoto, daarmee geef je toestemming voor het verwerken en publiceren 

daarvan. 



 

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens? 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. 
Meer concreet verzamelen wij jouw gegevens om: 

• Opdrachtgevers en opdrachtnemers samen te brengen 
• Het bevestigen van een opdracht en het verzenden hiervan per e-mail aan ingeschreven 

kandidaten. 
• Jouw arbeidsuren vast te leggen 
• De betalingen van jouw vergoeding te verwerken 
• Je op de hoogte te houden van nieuwe opdrachten, aanbiedingen, producten en diensten 

van Grace + James B.V. en de andere labels van de DNL. 
• Het verlenen van service of hulp die je nodig hebt wanneer je gebruik maakt van onze 

dienstverlening (bijvoorbeeld bij de verstrekking van een vergeten wachtwoord) 
• Wet- en regelgeving na te leven, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, en fiscale- en 

sociale zekerheidswetgeving. 
 

Wij verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij we 

hiervoor vooraf jouw toestemming hebben verkregen. Uiteraard zullen wij je voorafgaand aan jouw 

toestemming uitleggen welke doeleinden dit zijn. 

  

  



 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 

Grace + James B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 

te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen: 

Type situatie 
    

 
Bij uitschrijving 

maar niet gewerkt 

Bij 

uitschrijving 

en wel 

gewerkt 

Ingeschreven, niet 

gewerkt en 2 jaar 

na laatste contact 

Ingeschreven, gewerkt en 2 

jaar na laatste contact of 

dienstverband 

Type gegevens 
    

Werknemer 

gegevens (NAW, 

BSN, IBAN) 

4 weken na einde 

sollicitatieprocedure, 

1 jaar na einde 

sollicitatieprocedure 

met toestemming 

Minimaal 5 

jaar na einde 

opdracht 

2 jaar na de 

dag van 

inschrijving 

of na de dag 

waarop 

voor het 

laatst op 

grond van 

de 

inschrijving 

gewerkt is. 
 

Minimaal 5 jaar na 

einde opdracht 

Sollicitatie/bemi

ddelingsgegeven

s 

4 weken na einde 

sollicitatieprocedure, 

1 jaar na einde 

sollicitatieprocedure 

met toestemming 

4 weken 2 jaar na de dag van 

inschrijving of na de 

dag waarop voor het 

laatst op grond van 

de inschrijving 

gewerkt is. 

2 jaar na de dag van 

inschrijving of na de dag 

waarop voor het laatst 

op grond van de 

inschrijving gewerkt is. 

Overige 

persoonsgegeven

s 

4 weken na einde 

sollicitatieprocedure, 

1 jaar na einde 

sollicitatieprocedure 

met toestemming 

4 weken 2 jaar na de dag van 

inschrijving of na de 

dag waarop voor het 

laatst op grond van 

de inschrijving 

gewerkt is. 

2 jaar na de dag van 

inschrijving of na de dag 

waarop voor het laatst 

op grond van de 

inschrijving gewerkt is. 

Verzuimgegeven

s 

NVT 2 jaar (niet ER) 

5 jaar (ER-ZW) 

10 jaar (ER-

WGA)* 

 
 

NVT 2 jaar (niet ER) 

5 jaar (ER-ZW) 

10 jaar (ER-WGA)* 

Fiscale gegevens NVT Minimaal 7 

jaar 

NVT Minimaal 7 jaar 

 * ER: Europees Record, ZW: Ziektewet, WG: Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikte 

Uitkering 



 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens? 

Medewerkers van Grace + James B.V., waaronder recruiters en personeelsfunctionarissen; 

De andere labels van DNL die jouw gegevens matchen met een vacature (zie hieronder nader 

omschreven); 

Opdrachtgevers die op zoek zijn naar een geschikte kandidaat voor een opdracht.  

  

Aan welke derde partijen kunnen jouw gegevens worden 

verstrekt? 

Grace + James B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw 

persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt Grace + James jouw persoonsgegevens aan onderstaande 

derden. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Labels die net als Grace + James B.V. deel uitmaken van De Nieuwe Lichting (DNL) Groep BV, 

waaronder Studentalent, LinQ, Con Gusto, XL Studenten Uitzendbureau B.V. en Melon Media. 

Betalende opdrachtgevers die op zoek zijn naar freelance werknemers. 

Bij wettelijke verplichting, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis, aan partijen die hier 
recht op hebben. 

Wij verstrekken geen informatie aan andere derde partijen dan hierboven beschreven. 

Onze databases 

Grace + James B.V. beschikt over de volgende databases: 

• Een database waarin persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten worden 
verzameld. 

• Een database waarin persoonsgegevens en zakelijke gegevens van onze freelancers 
worden verzameld. 

• Een database waarin bedrijfsgegevens van onze opdrachtgevers worden verzameld. 
• Een database waarin informatie over gewerkte uren en voor factoringadministratie 

wordt verzameld. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je 

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grace + James B.V. en heb je het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand of schriftelijk naar jou of een ander, 
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@gracejames.nl. Om er 

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op jouw verzoek.  

  

Automatisch gegenereerde gegevens – Cookies 

Grace + James  B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 

smartphone. Grace + James B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen 

onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze 

te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op 

maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website 
informeren wij jou over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je 

afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 

verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

  

Beveiliging en aansprakelijkheid 

Grace + James B.V. doet er alles aan om jouw gegevens goed te beveiligen. Grace + James B.V. is aan te 

merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Als verwerkingsverantwoordelijke 

hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om jouw 
persoonsgegevens te beschermen. 

Ondanks dat Grace + James B.V. niet direct invloed heeft op de omgang met jouw persoonsgegevens 

door andere partijen, hebben wij wel ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat deze partijen 

conform onze maatregelen werken.  

Hoewel wij verder ons uiterste best doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, dien jij je ervan 

bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is. Om deze 

reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, 

technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde 
toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen. 

  

 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


 

Vragen, feedback en/of klachten 

Indien je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of zijn er aanwijzingen 

van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor op telefoonnummer 020-2184144 of 

via hello@gracejames.nl., Wij zorgen dan voor een passende oplossing zodat alle partijen met 

tevredenheid de opdrachtverstrekking kunnen voortzetten. Komen wij er samen niet uit, staat het je 

altijd vrij een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Veranderingen m.b.t. dit privacy statement 

Deze versie van het privacy statement is opgesteld in augustus 2020. Aanpassingen en/of 

veranderingen in onze dienstverlening, op deze website, of in wetgeving, kunnen leiden tot 

veranderingen in dit privacy statement. Wij raden je daarom aan om dit privacy statement 
regelmatig te raadplegen. 

 

 

mailto:hello@gracejames.nl

