
 
AVG Privacyverklaring  

 
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te 
informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring 
opgesteld.  
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [17 maart 2022]. 
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 

2unboss.today B.V. KvK nummer 73534560 
Voorland 13, 3891 GM Zeewolde, (06) 45540170, avg@2unboss.today 

 
Het gebruik van persoonsgegevens door 2unboss.today B.V.  
2unboss.today B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens 
die je aan ons verstrekt via het platform, je persoonlijk account, de website, email, 
telefoon en WhatsApp. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden 
opdrachtgevers (o.a. werkgevers) in het kader van onze dienstverlening.  
 
Persoonsgegevens  
2unboss.today.B.V. verwerkt categorieën van persoonsgegevens, zoals: 
● NAW-gegevens 
● Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
● Geboortedatum en –plaats  
● Geslacht  
● Burgerservicenummer  
● Pasfoto 
● Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden 
● Referenties 
● CV gegevens 
● Competentie gegevens zoals Worklife, talent & drijfveren analyses, hard- en softskills 
 
Doeleinden  
2unboss.today B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
● om een relatie met je aan te kunnen gaan; 
● om de relatie met je te kunnen onderhouden en opdrachten uit te kunnen voeren; 
● om advies en coaching te geven; 
● om te matchen op werkkansen, 
● om onze dienstverlening te kunnen verbeteren; 
● voor promotie- en marketingdoeleinden; 
● voor onze bedrijfsvoering; 
● voor het ontwikkelen en verlenen van onze diensten in het werk-ecosysteem 
● voor archief doeleinden; 
 
Grondslagen  
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst 
met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld 
verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.  



 
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat 2unboss.today B.V. hier 
gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
 
● Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten;  
● De verbetering van haar diensten;  
● De bescherming van haar financiële belangen; 
● Beveiliging en het beheer van haar systemen. 
 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat 
afzonderlijk worden gevraagd. 
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van haar dienstverlening kan 2unboss.today B.V. persoonsgegevens 
uitwisselen met: 
● opdrachtgevers en juridisch werkgevers. Deze verwerkingsverantwoordelijken 

bepalen (mede) het doel en de middelen van de verwerking; 
● verwerkers, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus 

of ingeschakelde ZZP’ers. Deze verwerkers mogen je persoonsgegevens slechts 
verwerken voor de voornoemde doeleinden; 

● derden wanneer 2unboss.today B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. 
 
Doorgifte van je gegevens buiten de EER 
Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese 
Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, 
Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen je persoonsgegevens worden 
verwerkt in India. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. 
 
Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EJE worden opgeslagen wanneer 
gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. 
Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan 
de Europese privacyregelgeving. 
 
Hoe lang wij je gegevens bewaren  
2unboss.today B.V. zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk 
voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je 
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te 
bereiken.  
 
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat 2unboss.today B.V. 
zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische 
bewaarplicht.  
 
Hoe wij je gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of 
onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft 2unboss.today B.V.  
passende beveiligingsmaatregelen genomen.   
 
Profilering 
 



 
 
 
2unboss is een hightrust-hightech start-up. 2unboss maximaliseert organisatie succes en 
High Quality of WorkLife. Werk is een grote graadmeter van geluk. “Altijd inzetbaar en 
werk wat bij je past. Altijd de juiste persoon op de juiste plaats, inzetbaar, werkzeker en 
gelukkig met de focus op het goede gesprek” zijn onze uitgangspunten.  
 
2unboss matchen talent en willen werk- en economische kansen creëren voor Leden en 
organisaties van over de hele wereld en helpen hen om gelukkiger en succesvoller te 
zijn. 
 
2unboss werkt vanuit de 2unboss werk-ecosysteem infrastructuur. Het werk ecosysteem 
kent een Match & Mine hub en een netwerk van Talentcenters. 2unboss biedt mensen in 
het werk-ecosysteem en een Quality of Worklife account. Het Quality of Worklife account 
indexeert je inzetbaarheid door je skill-wallet te matchen met opdrachten, projecten, 
vacatures binnen (1) organisaties, (2) het werk ecosysteem, (3) de externe arbeidsmarkt 
en met de (4) 3.000 ESCO beroepen. Je Worklife account en skill wallet kan je 
openstellen voor leden en organisaties binnen het werk ecosysteem, kan je delen of 
kan je volledig transfereren naar organisaties met een TalentCenters binnen het 
werkecosysteem. En visa versa. Je bent zelf volledig in control en eigenaar van je skill-
wallet en WorkLife account. Je bepaalt met wie je connect, wie wat ziet en met wie je 
deelt of transfereert.   
 
2unboss maakt workLife, talent-, hard- en softskill analyses en match analyses van de 
informatie die wij over je verzamelen. Dit doen wij om je inzicht te geven, 
gepersonaliseerde aanbiedingen, voorstellen en suggesties te doen m.b.t. je 
inzetbaarheid, werkkansen, ontwikkeling, financiële zekerheid, werkzekerheid en je 
werkgeluk. 
	
2unboss connect bedrijven aan het werkecosysteem met een eigen “TalentCenters” 
platform. Het TalentCenters voor organisaties biedt o.a. een volledig geïntegreerde HR 
toolbox voor met in-, door-, en uitstroom management volledig gericht op werkgeluk, 
presteren, agile samenwerken, matching, zelforganisatie, change, leren, ontwikkelen, 
talent mobiliteit en talent-pooling.  
 
Cookies 
Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via 
cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor 
meer informatie over deze cookies kunt je onze cookieverklaring raadplegen.  
 
Je rechten 
JE heeft het recht om 2unboss.today B.V. een verzoek te doen tot inzage van je 
persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvangt je binnen 1 maand een 
overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je 
verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
 
Ook kunt je 2unboss.today B.V. verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of 
kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege 
bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
 



 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je 
persoonsgegevens kunt je sturen naar: 
 

2unboss.today B.V.  
Voorland 13, 3891 GM Zeewolde, (06) 45540170, avg@2unboss.today  

 
Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van je verzoek je 
te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet 
dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. je kunt hier 
bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 
 
Als je een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens door 
2unboss.today B.V. laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen 
uitkomen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen Privacy Statement 
Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast in maart 2022 
 
2unboss.today B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd 
op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om dit Privacy Statement geregeld 
te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 
 


