
Synergy Consulting hecht veel waarde aan transparantie en ieders privacy, daarom hier een 
kort overzicht van de wijze waarop Synergy Consulting omgaat met vertrouwelijke 
gegevens.  

Om te beginnen willen wij graag benadrukken dat wij nooit zonder toestemming je 
gegevens met derden delen.  

 
Met welke reden bewaart Synergy Consulting jouw gegevens? 

Synergy Consulting is voornamelijk in contact met latent werkzoekenden; kandidaten die 
niet urgent op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar wèl open staan voor die ene mooie 
carrièrekans.  

Om persoonlijk te werk kunnen gaan bewaren wij enkel de hoognodige gegevens zodat we 
contact met je kunnen opnemen wanneer wij een vacature beschikbaar hebben die 
daadwerkelijk interessant voor je is.  

Je ontvang van ons geen nieuwsbrieven of andere massamailings. Wij schieten niet met 
hagel, maatwerk is onze standaard.  

 
Welke gegevens bewaart Synergy Consulting? 

Wij leggen alleen de gegevens vast die benodigd zijn om een goede match te kunnen 
maken en om vervolgens met je in contact te kunnen komen.  

Wanneer je op één van onze functies solliciteert geldt dat wij enkel de info verwerken die 
je zelf met ons wilt delen.  

Nadat we (telefonisch) hebben kennisgemaakt maken wij altijd enkele notities van het 
gesprek en verwerken dit zodat we het maatwerk kunnen blijven leveren waar wij voor 
staan.   

De gegevens die door ons worden vastgelegd zijn: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Je CV  

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen? Je kunt dit te allen tijde bij 
ons opvragen door een mail te sturen naar info@synergyconsulting.nl  
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Hoelang bewaart Synergy Consulting deze gegevens? 

Solliciteer je voor het eerst?  
In dat geval bewaren wij je gegevens in eerste instantie voor 1 jaar zodat wij ook contact 
met je kunnen opnemen zodra wij een andere vacature beschikbaar hebben die goed 
aansluit. Wanneer er voor beide partijen een meerwaarde is, zullen wij toestemming aan 
je vragen om deze periode te verlengen.  

Al langer bekend bij Synergy Consulting?  
Wij blijven gedurende je carrière graag voor de langere termijn met jou in contact om je 
op de hoogte kunnen brengen wanneer wij een ideale vervolgstap beschikbaar hebben. 
Timing is een cruciale factor van een succesvolle bemiddeling en het komt uiteraard 
regelmatig voor dat binnen 1 jaar tijd de juiste timing voor een overstap zich niet heeft 
voorgedaan.  
 
Om deze reden hanteren wij een periode van 5 jaar waarin wij je gegevens zullen bewaren 
wanneer wij reeds met elkaar in contact zijn. Ook in dit geval zullen wij toestemming aan 
je vragen voor verlenging van deze termijn wanneer er voor beide partijen een 
meerwaarde is. 

Vragen? 
Wanneer je naar aanleiding hiervan nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 
Ook wanneer je jouw gegevens wilt inzien, aanpassen, laten archiveren of wellicht 
helemaal wilt verwijderen uit ons CRM systeem dan is dit uiteraard mogelijk. Je kunt 
contact met ons opnemen op 033-2586776 of via info@synergyconsulting.nl  
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