
GEGEVENSBESCHERMING 07/05/2018  

Dit gegevensbeschermingsbeleid definieert de intern goedgekeurde 
gegevensbeschermingsbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Horton 
International Nederland ("Horton" of "wij"). Horton hecht veel waarde aan uw privacy en zet zich in 
voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid is van toepassing op Horton en 
executive search-activiteiten, executive coaching, team-coaching, transitie ondersteuning en online 
assessments die door Horton worden uitgevoerd (gezamenlijk de 'Diensten'). Wij communiceren 
ons gegevensbeschermingsbeleid aan onze werknemers en handhaven dit beleid binnen Horton 
strikt. 

Reikwijdte en doelstellingen van dit gegevensbeschermingsbeleid  

Dit gegevensbeschermingsbeleid zal trachten ervoor te zorgen dat de wettelijke rechten van 
Horton-klanten, kandidaten, eigen medewerkers en andere relaties van Horton worden 
gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens door ons en onze 
gegevensverwerkers. We besteden speciale aandacht aan de vertrouwelijkheid van en 
toegangsrechten tot persoonlijke gegevens. We willen ervoor zorgen dat niemand wordt 
benadeeld door de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en dat de rechten van de 
betrokkenen worden gerespecteerd. 

Persoonsinformatie die wij verzamelen 

In verband met onze diensten verzamelen we verschillende categorieën persoonlijke Informatie. 
Als u een verzoek of vraag indient via een online formulier of e-mail via onze website, verzamelen 
wij uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie in uw correspondentie, inclusief 
informatie die in een cv wordt gedeeld. Als u deelneemt aan onze executive search-activiteiten, 
executive coaching, team-coaching, transitie ondersteuning of online assessments, registreren 
(verzamelen) wij onder andere uw naam, functietitel, professionele en persoonlijke 
contactgegevens, demografische gegevens, resultaten van (online) testen/beoordelingen en 
lidmaatschappen. Via u of via bronnen van derden, zoals online zoekopdrachten, professionele 
contacten en uw werkgever, wordt informatie verzameld over uw opleidingsachtergrond, 
werkgeschiedenis, taalvaardigheden, werkprestaties, reputatie en arbeidsvoorwaarden. Wanneer u 
een klant of potentiële klant bent, registreren wij uw naam, contactgegevens, titel of functie, 
aangevraagde producten of diensten of andere informatie die u verstrekt, bijvoorbeeld via online 
formulieren of e-mailcorrespondentie. Tenzij vereist of geautoriseerd door de wet, verwerken wij 
geen gevoelige persoonlijke informatie over u, behalve wanneer u met deze verwerking hebt 
ingestemd. 

Indirecte gegevensverzameling en Cookies 

Onze website verzamelt automatisch bepaalde hardware (apparaat) informatie, zoals uw IP-adres, 
Cookies (zoals hieronder besproken), geografische gegevens, land, browser, besturingssysteem 
van het apparaat, taalinstellingen en pagina's die aan u zijn getoond. Houdt er echter rekening mee 
dat we deze apparaatinformatie niet beschouwen als persoonlijke informatie, behalve wanneer we 
deze aan u als individu koppelen of indien wetgeving dit vereist. 

Deze website maakt ook gebruik van kleine tekstbestanden, Cookies, Tags en andere 
trackingtechnologieën (gezamenlijk "Cookies" genoemd), die op uw apparaat of browser worden 
opgeslagen. Zoals hieronder in detail wordt besproken, gebruiken we Cookies om informatie te 



verzamelen over uw gebruikspatronen en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website over 
het algemeen gebruiken zodat wij onze website kunnen verbeteren.  

De Cookies op onze website zijn over het algemeen verdeeld in: 

● Strikt noodzakelijke Cookies: Cookies die nodig zijn om onze website te gebruiken, zoals 
het onderhouden van de beveiliging van de website. Dit zijn sessiecookies die worden 
gewist wanneer u uw browser sluit. 

● Analytische-/Prestatiecookies: Cookies die ons in staat stellen om het aantal mensen dat 
onze website bezoekt te herkennen, te tellen en te begrijpen hoe dergelijke bezoekers 
door onze website navigeren. Dit helpt om de werking van onze website te verbeteren, 
door ervoor te zorgen dat bezoekers op onze website gemakkelijk kunnen vinden wat ze 
zoeken. Deze Cookies zijn Sessiecookies die worden gewist wanneer u uw browser sluit. 

● Functionele Cookies: Cookies die de functionele prestaties van onze website verbeteren 
en het gemakkelijker voor u maken om de website te gebruiken, inclusief het onthouden 
van uw taalvoorkeuren omdat u onze website eerder hebt bezocht. Deze Cookies 
kwalificeren wij als permanente Cookies, omdat ze op uw apparaat blijven staan, zodat we u 
dezelfde ervaring kunnen bieden tijdens uw volgende bezoek aan onze website. 

Cookie opties 

U kunt de instellingen van uw internetbrowser bekijken, meestal onder 'Help' of 'Internetopties' 
voor opties die u heeft om bepaalde Cookies te blokkeren. Als u meer wilt weten over Cookies die 
worden gebruikt voor op interesses gebaseerde advertenties en om bepaalde keuzes die u met 
betrekking tot deze cookies heeft, bezoek dan Digital Advertising Alliance, Digital Advertising 
Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance as applicable, of Network 
Advertising Initiative. Bezoek ook de volgende specifieke links voor aanvullende informatie en 
keuzes over bepaalde Cookies: 

● Google Analytics - om te analyseren hoe u onze website gebruikt. 

Let op: als u zich afmeldt voor bepaalde cookies, heeft u mogelijk geen toegang tot belangrijke 
functionaliteiten van onze website. 

Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken 

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om op uw vragen te reageren en uw vragen over 
onze diensten te beantwoorden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om onze 
diensten te leveren en te verbeteren. We kunnen ook persoonlijke gegevens gebruiken voor het 
beveiligen van onze website en IT-systemen en voor andere bedrijf administratieve doeleinden, 
inclusief het voldoen aan wettelijke verplichtingen of in verband met wettelijke verzoeken. 

Derden partijen 

Horton zal uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan haar executive search-opdrachtgevers 
en consultancybedrijven die onderdeel van Horton zijn en opdrachten voor Horton uitvoeren. 
Horton maakt mogelijk gebruik van dienstverleners die bepaalde onderdelen van onze 
dienstverlening uitvoeren, zoals bedrijven die online assessments afnemen. Deze dienstverleners 
hebben mogelijk toegang tot persoonlijke gegevens zodat ze hun taken kunnen uitvoeren. We 
kunnen ook toegang tot informatie verlenen aan gelieerde bedrijven en andere partijen die 
behoren tot de wereldwijde Hortongroep. 

http://optout.aboutads.info/#!/
http://youradchoices.ca/choices
http://youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/
https://www.networkadvertising.org/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Gegevensoverdracht  

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld door Horton International Nederland kunnen worden 
overgedragen aan een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten en 
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) volgens dezelfde principes die overdracht en verwerking 
binnen Nederland mogelijk maken. Wij zullen gegevens alleen buiten de Nederlandse grenzen 
overdragen als dit vereist is in de executive search-opdracht of onze andere Diensten. We zullen 
alleen persoonsgegevens overdragen buiten het EER-gebied of naar een internationale organisatie 
waar de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land, een territorium of een of meer 
specifieke sectoren binnen dat derde land, of de internationale organisatie in kwestie zorgt voor 
een adequaat niveau van bescherming. Bij het ontbreken van voornoemde beslissing, dragen wij 
alleen persoonsgegevens over aan een derde land of een internationale organisatie als de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de verwerker passende voorzorgsmaatregelen heeft genomen, en 
op voorwaarde dat afdwingbare gegevensdoelen en effectieve juridische middelen voor 
betrokkenen beschikbaar zijn. Dergelijke passende waarborgen kunnen bestaan uit het vertrouwen 
op Privacy Shield (VS) of het gebruik van de EU Modelclausules. 

Veiligheid van persoonlijke informatie 

We zetten redelijke technische en organisatorische maatregelen in om persoonlijke informatie te 
beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en 
vernietiging. Voor zover wij persoonsgegevens bekendmaken aan klanten of externe 
dienstverleners, eisen wij dat dergelijke derde partijen ook redelijke beveiligings- en 
vertrouwelijkheidsmaatregelen nemen en de persoonlijke informatie gebruiken in 
overeenstemming met onze instructies en vigerende wetgeving. 

Bewaartermijn van gegevens  

We streven ernaar de persoonlijke gegevens in een vorm op te slaan waaruit de betrokkene 
identificeerbaar is zolang dit nodig is om het doel van de gegevensverwerking te bereiken. Het 
uitgangspunt met betrekking tot het bewaren van gegevens is dat we de gegevens slechts zolang 
gebruiken als nodig is met het oog op het doel van de gegevens, maar niet langer dan vijf jaar, 
waarna we de toestemming voor gegevensverwerking vernieuwen of de persoonlijke gegevens 
verwijderen (tenzij anders vanwege speciale wetgeving). 

Toegang tot persoonlijke informatie - Rechten van betrokkenen 

We willen persoonlijke informatie graag accuraat, actueel en volledig houden. Als persoonlijke 
informatie die u eerder hebt verstrekt, is gewijzigd, kunt u de wijzigingen hier doorgeven. Indien 
vereist door de wetgeving, hebt u het recht om een bevestiging te krijgen dat wij bepaalde 
persoonlijke informatie over u bewaren, om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we 
over u hebben en om bepaalde persoonlijke gegevens te corrigeren, te verwijderen of te 
blokkeren, door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. U hebt met name het 
recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening 
mee dat we bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren zoals vereist of toegestaan door 
vigerende wetgeving. 

Koppelingen naar andere sites 

De website biedt links naar andere internetsites van derden. Ondanks deze koppelingen is dit 
gegevensbeschermingsbeleid alleen van toepassing op onze Diensten. Lees het 

https://www.hortoninternational.com/global-offices/netherlands/en/contact


gegevensbeschermingsbeleid van elke niet-gerelateerde internetsite die u bezoekt. Horton is niet 
verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingspraktijken van dergelijke internetsites. 

Wijzigingen in ons gegevensbeschermingsbeleid 

We behouden ons het recht voor om ons gegevensbeschermingsbeleid van tijd tot tijd naar eigen 
goeddunken te wijzigen of aan te passen, zoals toegestaan door vigerende wetgeving. Als we een 
belangrijke wijziging aanbrengen in ons gegevensbeschermingsbeleid, zullen we het herziene 
beleid op deze webpagina plaatsen. Niets in dit gegevensbeschermingsbeleid is bedoeld om een 
overeenkomst of contract tussen Horton en een persoon of entiteit die deze website gebruikt te 
creëren of persoonlijke informatie te verstrekken. 

Contactgegevens 

Als u vragen hebt over dit gegevensbeschermingsbeleid neem dan contact met ons op via 
amsterdam@hortoninternational.com  of per post naar: 

Horton International Nederland 
Postbus 75943 
1070 AX Amsterdam 
Nederland 

mailto:amsterdam@hortoninternational.com

