
 

 

 

 
 
 

Privacy Statement  
 

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle websites van Share a Byte BV 

(hierna: Share a Byte®), gevestigd aan de Tolnasingel 3, 2411 PV te Bodegraven. 

 

Wij hechten veel waarde aan de privacybescherming van alle websitebezoekers en 

al onze relaties (zoals kandidaten, sollicitanten, ingehuurde werknemers, ZZP-ers, 

vertegenwoordigers en alle overige bezoekers). 

 

Wanneer je je persoonsgegevens aan Share a Byte® verstrekt, bijvoorbeeld via de 

website, open sources, social media, per mail of telefonisch, dan worden deze 

gegevens opgenomen in het relatie management systeem van Share a Byte®. Ook 

worden gegevens opgeslagen van werknemers en vertegenwoordigers van 

(potentiële) zakelijke relaties, zoals bijvoorbeeld (potentiële) opdrachtgevers, 

(potentiële) leveranciers of andere zakelijke relaties. 

 

De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 

beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. In het 

algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je website bezoek tenzij je je 

persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast verzamelt Share a Byte®, net 

als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie 

over jou als gebruiker van onze website met als doel de inhoud van de website 

optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze 

website. 

 

Verwijzingen en hyperlinks naar één of meerdere websites en diensten van derden 

vallen niet onder dit  privacy statement van Share a Byte®. Voornoemde websites 

en diensten hanteren een eigen privacy beleid. Wij adviseren u daarvan zorgvuldig  

 

kennis te nemen via de websites van deze derden zodat u op de hoogte bent hoe 

zij met uw privacy omgaan. De identificeerbare gegevens die wij verwerken van jou 

als bezoeker, potentiële kandidaten en andere relaties van Share a Byte®, zijn door 

jou aan ons verstrekt door middel van gegevensoverdracht, bijvoorbeeld het  

downloaden van een CV, telefonische interviews en persoonlijke gesprekken.  

 

 



 

 

 

Een groot deel van onze identificeerbare gegevens verzamelen wij door 

lidmaatschappen van vacature sites met bijbehorende cv-databases of open 

sources (o.a. Xing, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram). Je bent te allen tijde 

gerechtigd aan ons te vragen je gegevens te verwijderen uit onze database of in te 

zien middels een emailbericht aan info@shareabyte.nl. Share a Byte® zal je 

gegevens inzichtelijk maken of verwijderen, tenzij de wettelijke bewaarplicht voor 

bedrijven ons hiertoe beperkt.  

 

 

Uw identificeerbare gegevens worden voor onderstaande doeleinden 

gebruikt : 

 

❖ Naleving geldende wet- en regelgeving  

❖ Informeren over passende vacatures en tijdelijke opdrachten 

❖ Informeren over beschikbare IT-experts (eigen vaste medewerkers, ZZP-ers, 

medewerkers andere relaties zoals partnerbedrijven met wie Share a Byte® 

samenwerkt 

❖ Aangaan van b.v. een arbeidsrelatie, bemiddelingsrelatie, leveranciersrelatie of 

afnemersrelatie 

❖ Beoordeling geschiktheid voor vacatures en tijdelijke passende opdrachten 

❖ Je te bemiddelen voor tijdelijke opdrachten 

❖ Sluiten van overeenkomsten 

❖ Om je van informatie te voorzien over onze dienstverlening 

❖ Als middel om een gerichte en langdurige relatie op te bouwen 

 

 

Ten behoeve van bovenstaande doeleinden verwerkt Share a Byte® onder 

meer de volgende gegevens:  

 

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats met postcode), e-mailadres, burgerlijke 

staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, VOG, 

screeningsdocumenten, polis- en/ of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en 

scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-

bewijs, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum en  

geboorteplaats, geslacht, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning 

en eventueel Accountantsverklaring.  

 

 



 

 

 

Share a Byte® kan uw persoonsgegevens delen met de volgende relaties: 

 

❖ Derden, waaronder (potentiële) opdrachtgevers en (potentiële) relaties 

waarmee wij in het kader van het tijdelijk bemensen van IT projecten 

samenwerken en overeenkomsten mee aangaan. Deze derden dienen uw 

gegevens te verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in 

overeenstemming met onze instructies 

❖ Derden aan wie wij op grond van wettelijke bepalingen persoonsgegevens 

bekend moeten maken 

 

Met uitzondering van bovengenoemde doeleinden en relaties verstrekt Share a 

Byte® geen gegevens aan derden, tenzij u hiervoor voorafgaande toestemming 

geeft. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 

de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan 

de geldende wet- en regelgeving.  

 

Share a Byte® spant zich tot het uiterste in om noodzakelijke organisatorische en 

technische maatregelen te nemen met als doel uw persoonsgegevens te allen tijde 

te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.  

 

Mocht u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens 

wensen, dan kunt u een verzoek indienen via info@shareabyte.nl. Uw verzoek 

wordt na ontvangst binnen de wettelijke termijn van vier weken beantwoord. Ten 

aanzien van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om de maximaal 

wettelijke kostenvergoeding (per verzoek) in rekening te brengen.  

Vragen en of klachten kun u eveneens richten aan info@shareabyte.nl. 

 

Share a Byte® behoudt zicht het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere 

kennisgeving aan te passen, conform de wet- en regelgeving. Wij adviseren u 

derhalve dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen opdat u op de 

hoogte bent van mogelijke wijzigingen. 

 

Disclaimer 

 

Share a Byte® spant zich met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in bij het 

ontwikkelen en onderhouden van deze website. Ondanks het voornoemde bestaat  
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de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel 

is. Share a Byte® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van 

eventuele activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals 

verstrekt op deze website of in e-mail correspondentie.  

 

De merknamen Share a Byte® en MidShare® zijn geregistreerd intellectueel 

eigendom van de merkhouder en mag derhalve niet door anderen worden gebruikt 

zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de merkhouder. 

De merknamen Share a Byte® en MidShare® zijn beschermd op grond van het 

merkenrecht. 

 

Niets uit de teksten, logo’s, merknamen of grafische voorstellingen van deze 

website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, 

fotokopie,  overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, 

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Share a Byte®. Het 

intellectueel eigendom berust te allen tijde bij Share a Byte® (Share a Byte BV). 
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