
 

PRIVACYVERKLARING HUBSUB 
 
Bij HUBSUB vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Voor de uitvoering van onze 
werkzaamheden hebben wij persoonlijke gegevens nodig en daar willen wij vertrouwelijk 
en zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben wij, HUBSUB B.V. (hierna te noemen: 
‘HUBSUB’ of ‘wij’) deze privacyverklaring opgesteld. 
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten jij hebt als wij jouw 
persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik 
van alle websites van HUBSUB, alle overeenkomsten en alle onderliggende documenten. 
 
WIE ZIJN WIJ? 
HUBSUB is gevestigd aan de Beemdstraat 24, 5652AB te Eindhoven, geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder 17104667. Wij verrichten verschillende activiteiten, waarbij 
wij persoonsgegevens verwerken, hierbij kun je denken aan: projectmanagement, 
detacheren, werving & selectie, carrière- en loopbaanadvies en bemiddelen van zzp’ers. 
Hierbij zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.  
 
Je kunt ons bereiken via: 
HUBSUB.NL 
 040 29 46 886 
INFO@HUBSUB.NL 
 
WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? 
Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op 
onze website, jij je inschrijft of wanneer jij je aansluit bij onze HUBSUB community. Wij 
mogen persoonsgegevens verwerken op grond van een uitdrukkelijke ondubbelzinnige 
toestemming, en/of gesloten overeenkomst. In enkele gevallen verwerken wij 
persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd of vitaal belang, zoals in 
noodgevallen. 
 
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 
Afhankelijk van jouw contact met HUBSUB worden persoonsgegevens gevraagd en 
verwerkt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn te verdelen in: 
 
Bezoekers van de website die het contactformulier invullen: 
• Naam; 
• E-mailadres; 
• Optioneel telefoonnummer. 
 
Kandidaten: 
• Voor- en, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.  
• Kandidaat heeft de mogelijkheid om zijn adresgegevens achter te laten en zijn CV toe 

te voegen, dit is echter geen verplichting. 

mailto:INFO@HUBSUB.NL


 

Werknemers: 
• NAW-gegevens, geboortedatum en BSN-nummer; 
• Telefoonnummer en e-mailadres; 
• IBAN; 
• Voor- en achterkant identiteitsbewijs; 
• Indien van toepassing het rijbewijs(nummer); 
• Werknemer heeft de mogelijkheid om zijn CV toe te laten voegen of gegevens van een 

contactpersoon in geval van nood, dit is echter geen verplichting. 
 
In geval van buitenlandse werknemers: 
• Al het bovenstaande en bewijs BSN-nummer of bewijs procedure verblijfsvergunning. 
 
Zzp’ers: 
• NAW-gegevens, geboortedatum, documentnummer identiteitsbewijs; 
• Telefoonnummer en e-mailadres; 
• Een gewaarmerkt KvK-uittreksel niet ouder dan drie maanden; 
• Geldige polis aansprakelijkheidsverzekering; 
• IBAN; 
• BTW-nummer. 
 
Contactpersonen van opdrachtgevers:  
• Voor- en achternaam; 
• Telefoonnummer en e-mailadres. 
 
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS? 
Alle benoemde informatie/gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door 
HUBSUB. Deze worden voor de volgende doeleinden per groep personen gebruikt: 
 
Bezoekers van de website:  
• Contact naar aanleiding van het invullen van het contactformulier 
 
Kandidaten: 
• Ondersteuning, begeleiding en advies bieden tijdens de zoektocht naar (toekomstige) 

opdrachten/banen en het matchen hiervan; 
• Up to date houden van onze dienstverlening en de bijbehorende 

marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen. 
 
Werknemers en zzp’ers:  
• Uitvoeren van een correcte en verplichte (loon)administratie; 
• Up to date houden van onze dienstverlening en de bijbehorende 

marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen of het 
verstrekken van een aardigheid; 

• Naleving van wet- en regelgeving zoals arbeidswetgeving, fiscale- en 
socialezekerheidswetgeving; 

• Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering. 
 



 

Contactpersonen van opdrachtgevers:  
• Ondersteuning, begeleiding en advies bieden tijdens de zoektocht naar (toekomstige) 

opdrachten en het matchen met kandidaten; 
• Uitvoeren van een correcte en verplichte administratie; 
• Up to date houden van onze dienstverlening en de bijbehorende 

marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen; 
• Naleving van wet- en regelgeving zoals arbeidswetgeving, fiscale- en 

socialezekerheidswetgeving; 
• Kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering; 
 
MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 
Wij kunnen persoonsgegevens delen met partijen die namens ons diensten verlenen of 
opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties, 
wanneer dit nodig is. In overige gevallen kunnen wij ertoe verplicht worden om 
persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk 
vonnis. 
 
HOELANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 
Wij bewaren gegevens alleen als dit noodzakelijk is of als toestemming is verstrekt. De 
gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en wij hanteren de volgende termijnen: 
• Kandidaten: maximaal 2 jaar; 
• Werknemers: minimaal 7 jaar; 
• Relaties: minimaal 2 jaar. 
 
WAAR HEB JE RECHT OP? 
Wil jij je gegevens verwijderen, gegevens aanpassen of een beroep doen op je andere 
rechten? Neem dan contact met ons op via marketing@hubsub.nl. Wij zullen dan binnen 
vier (4) weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. Ben je het niet eens 
met hoe wij persoonsgegevens verwerken? Dan kun je een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 
Wij zorgen ervoor dat wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen 
om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Heb je toch het idee dat de 
gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met HUBSUB via marketing@hubsub.nl. 
 
COOKIES 
Bezoek je onze website? Dan verwerken wij persoonsgegevens met analytische, 
functionele en tracking cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw 
webbrowser worden bewaard. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw voorkeursinstellingen 
worden bijgehouden en kunnen wij jouw gedrag bij enkele derden partijen inzien zodat jij 
de beste ervaring krijgt. Als je de website opnieuw bezoekt, worden deze cookies 
teruggehaald. Hiermee herkennen wij jou als bezoeker en kunnen we je gedrag meten. 



 

Als je onze website bezoekt vragen we of je de cookies wil inschakelen. Klik hierbij op 
“Cookies toestaan” om de cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit 
te schakelen. Let wel op dat sommige functies van onze website misschien niet goed 
werken zonder cookies. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website. 


