
Privacy Verklaring Black Tie Services 

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je 
weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze web-site gebruikt en/of je 
inschrijft bij Black Tie Services en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook 
verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. 
Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten 
van Black Tie Services. Je dient je ervan bewust te zijn dat Black Tie Services niet 
verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.  

Black Tie Services respecteert de privacy van alle werknemers en andere bezoekers van haar 
web-site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Door diensten van Black Tie Services te gebruiken, dan wel 
door de web-site van Black Tie Services te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze 
Privacy Verklaring. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 
Wanneer je je inschrijft via onze web-site en/of aanmeldt voor onze diensten 
(salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te 
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Black Tie 
Services.  



Vastleggen en verwerking van gegevens 
In het kader van de dienstverlening legt Black Tie Services gegevens vast in haar database ten 
behoeve van het gebruik door Black Tie Services en in deze Privacy Verklaring genoemde 
derden. 
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en 
andere manieren worden vrijwillig verkregen. 

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: 
•  Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, personele 

documenten, kopie ID bewijs, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen; 
•  Bankrekeningnummer; 
•  Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden; 
•  Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is 

gegeven door jou. 
Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je 
verderop in deze Privacy Verklaring. 

Wij leggen gegevens vast om: 
• Arbeidsovereenkomsten op te stellen 
• Communicatie; 
• Identificatie; 
• Klanttevredenheid; 
• Marketing; 
•  Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;  
•  Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van blacktieservices.nl nodig 

hebt (bijv. Jezelf inplannen op onze planning-site, wijzigen contactgegevens) 
•  Gewerkte uren te registreren; 
•  Betalingen te verwerken; 

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden: 
•  Koenen & Co (salarisadministratie) 
•  Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Black Tie Services 
•  Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten) 



Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking 
Black Tie Services geeft geen toestemming aan derden anders dan door wettelijk verplichte 
instanties.  

Bijzondere Persoonsgegevens 
Black Tie Services legt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens) vast.  

Doeleinden 
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy 
Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze 
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

Veranderingen 
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in 
onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te 
raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie 
verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. 



Datalek 
Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens 
die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent 
tegengekomen verzoeken wij jou dit direct te melden via onderstaand formulier.  
Via onderstaand contactformulier kun je ook een informatieverzoek indienen zoals dat recht 
aan jou wordt toegekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het 
contactformulier kan eveneens gebruikt worden om een beveiligingslek te melden. 

Voornaam 

Achternaam 

Omschrijving van de situatie  

Je e-mail (verplicht) 

Hoe kunnen we je bereiken 
Telefoonnummer 

E-mailadres 



Aansprakelijkheid 
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Black Tie Services is niet 
verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot 
privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de 
privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. 
Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door 
middel van deze internetsite. 
Black Tie Services is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de 
informatie op de web-site. Evenmin is Black Tie Services verantwoordelijk en/of 
aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Black Tie Services is te 
allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de web-site te verwijderen. 
De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden 
gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen 
bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden 
informatie.  

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit ons bestand wilt laten halen, kun je contact met 
ons opnemen. Zie onderstaande gegevens. 

Black Tie Services  
t.n.v. Nadia Dzon  
nadia@blacktieservices.nl 
06-20480315  

mailto:nadia@blacktieservices.nl

