Biesterbos
Groep -isSOLLICITANTEN
sinds 1991 als holding actief met belangen in diverse bedrijven, met als belangrijkste
PRIVACYVERKLARING
kernactiviteiten het beleggen in en ontwikkelen van vastgoed. Na het afstoten van de ontwikkeltak aan een
1.
Voor wie is deze privacyverklaring
bestemd?
beursgenoteerd
bedrijf richten
wij ons nu hoofdzakelijk op vastgoedbeleggingen, portefeuillegerichte
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Biesterbos Groep bv, hierna: wij. Wij
herontwikkelprojecten
en,
als
actieve
en innovatieve investeerder, op start-ups en scale-ups binnen diverse
respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit
disciplines.
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Gegevensbescherming
(AVG).
In deze Privacyverklaring
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wij je over de
wijze met
waarop
wij gezond
jouw persoonsgegevens
kunnen
verwerken.
toekomstperspectief.
Ons kantoor is gevestigd in Limmen en heeft ca. 6 medewerkers.
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Biesterbos
Groep
hecht waarde
aan
operationele
informatie
doel om sturing
Biesterbos
Groep
bv, is verantwoordelijk
voor
het transparante
vaststellen van hetfinanciële
doel van en en
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vanmet
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te geven aan de beoogde groei- en winstdoelstellingen met een focus op onze toegevoegde waarde en de verdere

3.
Voor welke doeleinden
verwerken
we welke persoonsgegevens?
ontwikkeling
van onze
maatschappelijke
bijdrage. Wij willen ons team graag op korte termijn uitbreiden met een
Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze
Financieel Manager die past in onderstaand profiel.
verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden
de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres,
woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons
kunnen
worden verwerkt:
FINANCIEEL
MANAGER m/v – 0,6 fte
a. Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen;
Als financieel
manager
werk
je verwerkt:
zelfstandig
en geef
je richtingenaan
de geslacht,
verdereburgerlijke
ontwikkeling
van devitae (cv), motivatieWelke
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kunnen
worden
nationaliteit,
geboortedatumplaats,
staat, curriculum
(administratieve)
organisatie.
Jeassessments,
vervult een
sleutelpositie
en ondersteunt
de directie
vanuit een
financieel
brief,
opleidingsgegevens,
resultaten van
psychologische
en medische
keuringen/testen,
VOG, BKR-registratie,
kopie
referenties, (kopie)
pasfoto.
perspectief.
b. Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests of
Over
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Welke
persoonsgegevens
en plaats,
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burgerlijke
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gevens,
resultaten
van
assessments,
psychologische
en
medische
keuringen/testen,
kopie
referenties,
(kopie)
pasfoto.
Je stelt een jaarplan op en weet dat te vertalen naar concrete acties en verbeterpunten. Inzicht in de kosten en

opbrengsten is essentieel, maar ook welke relevante kpi’s de meest cruciale zijn om op te sturen. Je bent

c. Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven;
verantwoordelijk
voor
de maandelijkse
rapportages,
begrotingen
en analyses,
financiële
(Bijvoorbeeld
om gegevens
te verstrekken
aan de belastingdienst
of om
aan een gerechtelijk
bevel of eenalsmede
vorderingvoor
van eende
opsporingsinstantie
te
voldoen).
consolidatie, rapportages en jaarrekeningen van Biesterbos Groep en deelnemingen. Je initieert, begeleidt en
Welke
persoonsgegevens
kunnen worden verwerkt: dit zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal
beheert
financieringstrajecten.
doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

JeHoe
geeft
leiding
een klein team
van administratieve
medewerkers
en bent in manieren
staat omverkregen:
medewerkers te
4.
worden
jouwaan
persoonsgegevens
verzameld?
Jouw persoonsgegevens
worden op verschillende
Algemeen
enthousiasmeren en te begeleiden in hun functie. Je onderhoudt contacten met verschillende stakeholders
- Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf.
accountant, belastingdienst, banken en deelnemingen. Je gaat vertrouwelijk met zaken om en begrijpt de
- Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving, - en selectiebureau.
dynamiek van een familiebedrijf.
Digitaal
- Via het gebruik van de Biesterbos Groep bv website alsmede de daarop geplaatste cookies.
- Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

zoals
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als holding actief met belangen in diverse bedrijven, met als belangrijkste
5.
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Om
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anderszins
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gaan.
beursgenoteerd bedrijf richten wij ons nu hoofdzakelijk op vastgoedbeleggingen, portefeuillegerichte
herontwikkelprojecten en, als actieve en innovatieve investeerder, op start-ups en scale-ups binnen diverse

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot
disciplines.
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opuitoefening
holdingniveau
een forse ontwikkeling door, met een gezond
jouw
persoonsgegevens
indienGroep
dat nodigmaakt
is voor de
van hun functie.

toekomstperspectief. Ons kantoor is gevestigd in Limmen en heeft ca. 6 medewerkers.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Biesterbos Groep hecht waarde aan transparante financiële en operationele informatie met het doel om sturing
teWelke
gevenrechten
aan de
groeienuitoefenen?
winstdoelstellingen met een focus op onze toegevoegde waarde en de verdere
6.
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korte
termijnJeuitbreiden
met een
onderstaande rechten:
Financieel Manager die past in onderstaand profiel.
• Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
• Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
• Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
•FINANCIEEL
Recht op het beperkenMANAGER
van de verwerkingm/v
van jouw
persoonsgegevens;
– 0,6
fte
• Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
• Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als financieel manager werk je zelfstandig en geef je richting aan de verdere ontwikkeling van de
(administratieve)
organisatie.
Je vervult
een sleutelpositie
ondersteunt
deonze
directie
vanuit een
financieel
Het
verzoek tot uitoefening
van een of meer
van de bovenstaande
rechten kunen
je schriftelijk
indienen
contactpersoon
Privacy,
te bereiken via
m.veldhuis@biesterbosgroep.nl.
perspectief.
Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het
Over de
functie:
verzoek
kunnen
en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

Je adviseert over en geeft vorm aan het financieel beleid in nauw overleg met de directie en externe adviseurs.

Indien
je niet
een antwoord
je verzoek
hebt
ontvangennaar
of indien
het verzoek
is afgewezen,
kun je bezwaar maken
bij de
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concrete
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en verbeterpunten.
Inzicht
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de kosten
en
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opbrengsten is essentieel, maar ook welke relevante kpi’s de meest cruciale zijn om op te sturen. Je bent
verantwoordelijk
voor de maandelijkse
7.
Verstrekking van persoonsgegevens
aan derden rapportages, begrotingen en analyses, alsmede voor de financiële
Biesterbos
Groep bv
zal jouw persoonsgegevens
niet delen van
met derden,
tenzij jeGroep
hiervoor toestemming
hebt verleend.
consolidatie,
rapportages
en jaarrekeningen
Biesterbos
en deelnemingen.
Je initieert, begeleidt en
beheert financieringstrajecten.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht
Je geeft
leiding
een klein team van administratieve medewerkers en bent in staat om medewerkers te
zijn
gegevens
langeraan
te bewaren.

enthousiasmeren en te begeleiden in hun functie. Je onderhoudt contacten met verschillende stakeholders zoals

9. Wijzigingen
accountant, belastingdienst, banken en deelnemingen. Je gaat vertrouwelijk met zaken om en begrijpt de
Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele
dynamiek van
familiebedrijf.
aanpassingen.
Dezeeen
Privacyverklaring
is bijgewerkt op 1 mei 2018.

10. Contact/vragen
Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon Privacy, te bereiken via m.veldhuis@biesterbosgroep.nl.

