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Privacy- en cookieverklaring Humaris 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2021. 

Bent u klant bij één van de labels van de ParaDIGMA Groep, zoals Argo Advies of PSION? 
Dan kunt u eveneens ondersteund worden door Humaris. Humaris kan in het kader van de 
dienstverlening door de labels, ook uw persoonsgegevens verwerken. U vraagt zich wellicht 
af wat er met uw gegevens gebeurt die worden verzameld, of wie uw gegevens kan inzien 
en welke rechten u heeft. Daarover geven wij meer informatie in deze privacy- en 
cookieverklaring. 

Waarom heeft Humaris een privacy- en cookieverklaring? 

Humaris treedt doorgaans op in de rol van verwerker. Dit betekent dat wij zowel ten behoeve 
van uw organisatie als klant uw persoonsgegevens verwerken, als voor de verschillende 
labels van de ParaDIGMA Groep. Zo mag Argo Advies bijvoorbeeld geen gegevens van niet-
zieke medewerkers verwerken, maar Humaris mag dit als HRM-dienstverlener en 
applicatiebeheerder wel. Hier vindt u hier meer informatie over. Op deze manier kunnen wij u 
volledig van dienst zijn. 

Hoewel verwerkers op grond van de privacywet, de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), niet verplicht zijn om een privacyverklaring te hanteren, willen 
wij graag transparant zijn over onze werkwijze, en informeren wij u hier graag over. 

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben wij 
verschillende gegevens nodig. Deze gegevens zijn natuurlijk vertrouwelijk van aard. Humaris 
ziet er dan ook strikt op toe dat uw gegevens worden beschermd en dat alleen bevoegde 
personen uw gegevens kunnen inzien. In onze privacy- en cookieverklaring vindt u onder 
andere terug wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij ze 
bewaren en hoe lang ze bewaard worden. 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens 
door Humaris B.V. Humaris is onderdeel van de ParaDIGMA Groep. De naam ParaDIGMA 
kunt u daarom ook teruglezen in deze verklaring. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Onze dienstverlening 

In het kader van onze dienstverlening leveren wij support en beheren wij de software voor de 
verschillende labels en voor uw organisatie als klant van de labels. Wij treden veelal op in de 
rol van verwerker voor uw organisatie, welke verwerkingsverantwoordelijke is voor de 
gegevens van medewerkers. Bij beheren bijvoorbeeld ParaDIGMA Online, het 
verzuimregistratiesysteem en bieden support wanneer u tegen problemen aanloopt. Om in 
contact te treden ten behoeve van support gebruiken wij namen, contactgegevens in de 
inhoud van de correspondentie. In het kader van beheer, verwerken wij ten behoeve van uw 
organisatie alle gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van verzuim en 



 
 
 
 

Humaris B.V. 
Fultonbaan 56-60    T 088 - 031 38 00   info@humaris.nl 
3439 NE Nieuwegein   F 088 - 031 32 99   www.humaris.nl 

verzuimbegeleiding. Van de niet-zieke medewerkers verwerken wij ten behoeve van uw 
organisatie namen en contactgegevens. Uw organisatie is als verwerkingsverantwoordelijke 
verantwoordelijk voor het vaststellen van onder meer de wettelijke grondslag, de 
bewaartermijnen en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 

Contact opnemen 

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt (bijvoorbeeld een 
aanvraag voor een nieuwe samenwerking), of op een andere manier contact met ons 
opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Hier zijn wij 
verwerkingsverantwoordelijke voor. Wij zullen dergelijke berichten en uw (organisatie)naam, 
adres, contactgegevens en eventuele zakelijke informatie gebruiken om uw verzoek of 
vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als wij dat noodzakelijk vinden 
voor dit contact. 

Solliciteren 

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? 
Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen 
nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. 
Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen 
we uw geboortedatum en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een 
Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken. 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij 
bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie 
binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen 
aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer 
bewaren. U kunt uw toestemming op elke moment intrekken door ons een e-mail te sturen. 
Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit 
dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens 
tot maximaal twee jaar na indiensttreding. 

Over Humaris en onze website 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 

Humaris neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de 
te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of 
verstrekking van de persoonsgegevens).  

 

Zo kan niet iedere medewerker van Humaris uw gegevens inzien. Wij hebben dit strikt beperkt 
tot de medewerkers die u support of technische ondersteuning bieden.  

Wanneer kunnen we persoonsgegevens delen met derden? 
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Humaris deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige 
wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij en grondslag hebben, wij de derde als 
leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij 
waarbinnen Humaris zich bevindt: de ParaDIGMA Groep. De partijen die in onze of uw 
opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 IT-leveranciers en -dienstverleners, zoals Dotweb voor ParaDIGMA Online 
 Betalingsdienstverleners 
 Cookieleveranciers 
 Telecomleveranciers 
 Ingeschakelde consultants en tussenpersonen 

 
Humaris kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel 
uitmaken van de ParaDIGMA Groep, op grond van een gerechtvaardigd belang voor 
interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de 
overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen 
zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen de ParaDIGMA Groep. De medewerkers 
van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is 
uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens 
om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden 
zonder dat daar een grondslag voor bestaat. 

Cookies Google Analytics en Google Tag Manager 

Op onze website maken wij gebruik van de cookies van Google Tag Manager, deze maken 
het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur 
functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van. 

Ook maken we gebruik van Google Analytics. Deze tool helpt ons om inzicht te krijgen in het 
bezoekersgedrag en de gebruikerservaring op basis van deze informatie te verbeteren. De 
verkregen informatie, met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres), 
wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Het laatste gedeelte van het IP-adres is niet zichtbaar en de cookies vervallen binnen 
twee jaar na de sessie. 

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken 
hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google 
niet toegestaan de verkregen informatie te delen met of te gebruiken voor andere Google-
diensten. Google kan echter wel informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google 
Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.  

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy 
Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Tot voor kort betekende de 
aansluiting bij het Privacy Shield-programma dat er sprake was van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met de uitspraak 
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van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak) is dit Privacy Shield echter 
ongeldig verklaard. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen 
ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan 
te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, 
zullen we u hierover informeren via deze privacy- en cookieverklaring. Heeft u vragen over de 
verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de 
contactgegevens in deze privacy- en cookieverklaring. 

Welke privacyrechten heeft u? 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd 
contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. 

Daarnaast heeft u de volgende rechten: 

 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens 
 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 Intrekken van toestemming 
 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 
 Het laten beperken van de verwerking 
 Het (laten) overdragen van persoonsgegevens 

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op 
om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens 
toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter 
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de 
complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de 
hoogte stellen. 

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via de 
contactgegevens onderaan deze pagina. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en 
cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en 
cookieverklaring voor de meest actuele informatie. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt 
gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan hier. 
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Contactgegevens 

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze 
privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

 

E-mail:   info@humaris.nl  
Telefoonnummer: 088 031 32 14 
 
Daarnaast kunt u een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming: 
 
Adres:   Humaris B.V. 
   T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
   privacy@paradigma.nl 

Fultonbaan 56-60 
   3439 NE Nieuwegein 
 

 


