Pitchbay is een onderdeel van de External Staffing Desk welke beide handelen onder de
handelsnaam van OneStopSourcing B.V.. Pitchbay fungeert als marktplaats en is gekoppeld
aan External Staffing Desk. External Staffing Desk ontsluit alle informatie met betrekking tot de
inhuur van een externe professional met als doel om de klant een volledige compliancy te
kunnen garanderen. External Staffing Desk draagt de zorg en de verantwoordelijkheid dat
haar dienstverlening voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP). Hiervoor heeft External Staffing Desk haar gegevensverwerking aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens. Deze melding is opgenomen in het openbaar
register op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).
In deze verklaring wordt uiteengezet met welk doel en op welke wijze uw persoonlijke
gegevens en/of die van uw werknemer worden verwerkt en gebruikt.
Voor welke doeleinden worden uw gegevens of die van uw werknemer verwerkt?
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om uw persoonsgegevens en/of die
van uw werknemer te registreren in Pitchbay waarbij de gegevens gekoppeld worden aan
de External Staffing Desk. Het doel bij het verwerken van de persoonsgegevens is vierledig:
1. Het kunnen matchen en bemiddelen tussen klant en zelfstandige ondernemer en/of
werknemer die kandidaat zijn voor een mogelijke opdracht:
a) Het met behulp van specifieke criterium vinden van geschikte kandidaten voor
opdrachten van klanten waarmee OneStopSourcing B.V. een raamovereenkomst
heeft afgesloten danwel van klanten waarvan OneStopSourcing B.V. aanvragen
heeft ontvangen;
b) Het voorleggen van cv’s en portfolio’s van kandidaten voor beoordeling door de
klant voor een opdracht;
c) Het, wanneer gewenst, sturen van e-mail alerts voor mogelijke opdrachten aan
zelfstandige ondernemers.
2. Het kunnen afwikkelen van een contract indien er een match is tussen een zelfstandige
ondernemer en/of werknemer en de klant
a) De gegevens die geregistreerd zijn in Pitchbay worden gekoppeld aan External
Staffing Desk waar ze gebruikt worden voor administratieve doeleinden, indien er
sprake is van een plaatsing, zoals het opstellen van een contract, het kunnen schrijven
van uren, de facturatiecycles;
b) De gegevens zullen worden verstrekt aan een derde partij, de LeventGroup B.V.,
welke zal bepalen of de aangedragen gegevens voldoen aan de wettelijke vereisten
en of ze waarheidsgetrouw zijn;
c) Nadat een opdracht is afgerond, wordt een beoordeling van de professional door de
klant in de databank opgenomen. Tot deze beoordeling hebben uitsluitend
medewerkers van External Staffing Desk en het direct gelieerde bedrijf
OneStopSourcing, en de klant die de beoordeling heeft afgegeven, toegang;
d) Oud-klanten behouden toegang tot de gegevens, om via OneStopSourcing B.V. u
danwel via u de ingezette werknemer te kunnen benaderen voor een vervolg
opdracht, wanneer zij de gegevens nodig hebben voor administratieve doeleinden,
bijvoorbeeld ten behoeve van belastingopgave;
e) Het maken van diverse rapportages over de inzet van externe medewerkers voor
benchmarketing.
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3. Het bieden van een internetcommunity met zelfstandige ondernemers en/of werknemers
waarmee de leden hun netwerk kunnen ontwikkelen, beheren en gebruiken.
a) Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest
opgevraagde pagina’s met als doel om de inrichting van de website te
optimaliseren;
b) De door u beschikbaar gesteld informatie kan ook worden gebruikt om u te
informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik
van de website.
4. Het maken van rapportages over de markt van externe inhuur en eventuele segmenten
aan corporate partners en/of de leden van External Staffing Desk, zoals:
a) Het benchmarken van uurtarieven;
b) Het analyseren van klikgedrag om te bepalen welke functionaliteiten en
onderwerpen van Pitchbay en/of External Staffing Desk werken/populair zijn en welke
niet.
Door het registeren van uw persoonsgegevens en/of die van uw werknemer in Pitchbay
geeft u aan External Staffing Desk toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken en te
bewerken voor doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u er geen prijs op stelt dat
External Staffing Desk uw persoonsgegevens en/of die van uw werknemer gebruikt en/of
bewerkt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u ons dat laten weten. Dit betekent echter
wel dat External Staffing Desk geen matchingdiensten danwel contractafhandeling voor u
kan verrichten en dat dit beperkingen met zich meebrengt voor het gebruik van de
community.
Op welke wijze worden uw gegevens en/of die van uw werknemer verwerkt?
De persoonlijke gegevens die u op de website van Pitchbay verstrekt worden opgeslagen in
een databank waartoe medewerkers van External Staffing Desk en het direct gelieerde
bedrijf OneStopSourcing B.V., en, al dan niet potentiële, klanten toegang toe hebben.
De gegevens worden gedeeld met direct aan External Staffing Desk gelieerde partijen,
waaronder OneStopSourcing B.V. en de LeventGroup B.V.. In geen geval zullen ze worden
doorgegeven aan andere partijen anders dan bovenvermelde partijen en (potentiële en/of
oud) opdrachtgevers, behalve indien daartoe op grond van de wet, een huiszoekingsbevel,
een dagvaarding, een rechterlijk bevel of op een andere manier rechtens een verplichting
bestaat.
Indien u zich heeft aangemeld bij Pitchbay en gebruik maakt van haar diensten, bent u
uitdrukkelijk akkoord gegaan met het boven omschreven gebruik van uw gegevens en/of
die van uw werknemer.
U kent uzelf en/of uw werknemer te allen tijde uitschrijven uit de databank. De gegevens
worden dan zo spoedig mogelijk gewist. Indien u en/of uw werknemer echter een opdracht
is gegund, blijven uw gegevens en/of de gegevens van uw werknemer 7 jaar na beëindiging
van de opdracht bewaard, omdat de belastingdienst tot 7 jaar na beëindiging van een
opdracht de gegevens kan opvragen.
U heeft te allen tijde inzage in uw gegevens en/of die van uw werknemer en kunt deze te
allen tijde aanvullen, verbeteren, verwijderen of afschermen. Mocht u onverhoopt toch nog
een vraag hebben over het privacystatement dan kunt u zich richten tot
contact@externalstaffingdesk.nl
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