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Privacyverklaring 
 

Bij Erik Versteege Search  wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom werken 

wij met goed beveiligde systemen en een privacy statement. Met de invoering van de 

Algemene Verordening Gegevensverwerking willen wij hier nog zorgvuldiger mee omgaan 

dan dat wij altijd al deden. Hieronder kunt u lezen hoe wij dit doen.  

Erik Versteege Search B.V. is gevestigd in Hengelo en in heel Nederland actief in de 

werving/selectie van kandidaten in het onderwijs. Wij zijn verantwoordelijk voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen voor verschillende opdrachtgevers 

CV’s en motivatiebrieven van kandidaten.  

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een 

deel van deze gegevens is nodig om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening 

(werving en search). Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. 

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter af te stemmen op 

uw wensen of die van de opdrachtgever, zoals kwaliteit/beschikbaarheid/functie-eisen. Wij 

zullen u alleen om informatie vragen die relevant en specifiek is voor de betreffende 

dienstverlening (procedure). 

De door u gestuurde informatie zullen  wij uitsluitend  verwerken en delen met 

opdrachtgevers met uw toestemming en is alleen bestemd voor het gebruik t.b.v. de 

procedures waarvoor u zichzelf hebt aangemeld.   

U hebt het recht om uw CV en brief te laten verwijderen uit het bestand of inzage te krijgen 

in uw gegevens. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@erikversteege.nl. 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens 

door Erik Versteege Search B.V., neemt u dan contact op via info@erikversteege.nl. 
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