
 

Privacyverklaring Lucide 
 

Op deze pagina vind je onze privacyverklaring. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met je gegevens 

om. Hieronder lees je hoe we aan je gegevens komen en wat wij ermee doen.   

  

1. We verwerken je persoonsgegevens op verschillende momenten 

A. Als je op onze website, www.lucide.org, bent en ons een mail stuurt, informatie aanvraagt of 

je aanmeldt voor een blog of nieuwsbrief.  

B. Als je ons vraagt je cv in ons bestand op te nemen, zodat we je kunnen matchen met een van 

onze opdrachtgevers. 

C. Als we je voorstellen aan een van onze relaties.  

D. Als we je inzetten op een opdracht.   

E. Als een derde jou aandraagt als interim professional: een intermediair bijvoorbeeld die in 

opdracht van jou je cv aan ons doorgeeft.  

F. Als je opdrachtgever bent of intermediair. 

G. Als je een van onze leveranciers bent. 

 

2. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke 

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke: Lucide B.V., gevestigd aan de Rijksstraatweg 129, 

3956 CL Leersum. Hebben we je persoonsgegevens van een intermediair, dan is de 

intermediair de verwerkingsverantwoordelijke. Die bepaalt het doel en de middelen, en is ook 

je eerste aanspreekpunt. De intermediair kan een andere privacyverklaring en eigen 

voorwaarden hanteren, lees ze goed.  

 

Wil je contact? Stuur ons een mail: info@lucide.org.  

Gaat je vraag over privacy? Neem dan contact op met Jeroen via 06 - 425 45 923 

of jeroenpapen@lucide.org. 

 

3. Welke gegevens? 

Welke persoonsgegevens we precies verwerken, verschilt per situatie. 

A. Websitebezoekers en mailingontvangers 

Als je onze website bezoekt, kan het zo zijn dat jij ons zelf je persoonsgegevens doorgeeft: 

bijvoorbeeld omdat je ons een e-mail stuurt, of omdat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. We 

verwerken dan je naam, je e-mailadres of andere contactgegevens. Ook persoonsgegevens die 

je in bijvoorbeeld je mail aan ons zet, verwerken we. 

 

B. Je vraagt ons je cv in ons bestand op te nemen 

Als je ons vraagt om je cv in ons bestand op te nemen, zodat we je kunnen matchen met een 

opdrachtgever vragen we je om:   

• je voornaam en achternaam 

• je profielfoto 

• je adres, postcode en woonplaats 

• je geboortedatum 

• je geboorteplaats 

• je huwelijkse staat 

• je bedrijfsnaam  
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• de rechtsvorm van je bedrijf 

• je zakelijke adres en vestigingsplaats  

• je KvK-nummer  

• je zakelijke website  

• je zakelijke telefoonnummer 

• je zakelijke e-mailadres  

• je arbeidsverleden 

• je opleidingen 

• je rijbewijzen  

• je zakelijke lidmaatschappen  

• je hobby’s. 

 

C. We stellen je als interim professional voor aan een van onze relaties 

We vragen om dezelfde gegevens als bij B. 

 

D. Je gaat als interim professional aan de slag bij een van onze klanten 

In dat geval vragen we om dezelfde gegevens als bij B en om: 

• je btw-nummer 

• je identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs) 

• je andere werkkring 

• je IBAN 

• een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

  

E. Een derde draagt jou aan als interim professional 

We vragen om dezelfde gegevens als bij B. 

 

F. Je bent opdrachtgever of intermediair 

Opdrachtgevers en intermediairs huren onze expertise in. We verwerken dan de 

persoonsgegevens van onze contactpersonen bij deze opdrachtgevers en intermediairs. We 

krijgen graag:  

• je voor- en achternaam 

• je geslacht 

• je bedrijfsnaam  

• de rechtsvorm van je bedrijf 

• je zakelijke adres en vestigingsplaats  

• je KvK-nummer  

• je zakelijke website  

• je zakelijke telefoonnummer 

• je zakelijke e-mailadres. 

  

G. Je bent een van onze leveranciers 

We sluiten overeenkomsten met banken, assuradeurs, leasemaatschappijen, enzovoorts. Om 

contacten te kunnen onderhouden verwerken we de persoonsgegevens van onze 

contactpersonen: we vragen dan om dezelfde gegevens als bij F. 

 

 

 



 
Soms is het meer 

Af en toe, en dat geldt voor alle situaties, verzamelen we meer persoonsgegevens dan waar we 

expliciet om hebben gevraagd. Bijvoorbeeld doordat we meer gegevens krijgen van een 

interim professional zelf, of via de intermediair. Of doordat een leverancier in zijn e-

mailhandtekening een persoonlijk adres zet.   

 

4. Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens? 

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de doeleinden hieronder. 

Doel 1: Om contact met je te houden. 

Doel 2: Om een overeenkomst met je aan te gaan. Denk aan: 

a. een arbeidsovereenkomst; 

b. een inhuurovereenkomst (tussen Lucide en opdrachtgever); 

c. een inleenovereenkomst (tussen Lucide en opdrachtnemer). 

Doel 3: Om je voor te kunnen stellen aan een prospect, intermediair, opdrachtgever of relatie 

zodat jullie kunnen besluiten of je met elkaar in zee wilt.  

Doel 4: Om je persoonsgegevens te kunnen laten verwerken voor een transactie die we voor je 

doen. Bijvoorbeeld als we: 

a. je aanmelden bij een verzekering  

b. je aanmelden voor een opleiding of seminar 

c. een NS-card of een leaseauto voor je regelen 

d. een hotelovernachting voor je boeken. 

Doel 5: Om je geleverde prestaties te vergoeden. Denk aan: 

a. het verlonen van een medewerker 

b. het voldoen van facturen van een opdrachtnemer. 

Doel 6: Om je te identificeren. 

Doel 7: Om je bloedverwanten te benaderen in geval van nood of als we, onverwacht, niet 

binnen 3 dagen contact met je krijgen. 

Doel 8: Om onze naam, producten of diensten te vermarkten. 

Doel 9: Om inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Om 

fraude en illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en te bestrijden. Om claims en 

klachten af te handelen. Om wet- en regelgeving, juridische uitspraken en bevelen na te leven, 

om fiscale verplichtingen na te komen en om aan verzoeken van overheden te beantwoorden. 

En soms ook om onze voorwaarden en afspraken uit overeenkomsten af te dwingen en om onze 

activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen te beschermen. 

  

5. Op basis van deze grondslagen  

a. We verwerken persoonsgegevens alleen als daarvoor volgens de AVG een rechtsgeldige 

grondslag is.  

b.  We verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten met professionals, intermediairs, 

leveranciers en opdrachtgevers te kunnen sluiten. Het kan gebeuren dat we eerder al om je 

persoonsgegevens vragen, zodat we een overeenkomst tot stand kunnen brengen. 

c. Soms zijn we wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te 

verwerken. Dat brengt soms ook met zich mee dat we bepaalde persoonsgegevens met 

opdrachtgevers of andere derden moeten delen. 

d. We kunnen persoonsgegevens ook verwerken omdat we daar een gerechtvaardigd belang 

bij hebben, of omdat de organisatie aan wie we je persoonsgegevens verstrekken een 

gerechtvaardigd belang heeft.  



 
Bijvoorbeeld als we fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen 

beperken, of als we fraude willen opsporen en voorkomen. 

e. In bepaalde gevallen kunnen we je om toestemming vragen voordat we je gegevens 

gebruiken. Bijvoorbeeld voordat we een foto met jou op social media zetten. 

  

Marketing 

Je kunt je bij ons aanmelden voor updates en andere directmarketing-berichten die we 

versturen. Ook kunnen we je, als je daar toestemming voor hebt gegeven, berichten sturen over 

initiatieven van partners met wie we samenwerken, zoals opleiders. Je kunt je altijd afmelden 

voor berichten die we jou sturen: door je toestemming in te trekken of een afmeldingsverzoek 

te mailen naar info@lucide.org. 

  

Geen cookies 

We werken op onze websites niet met cookies. We monitoren je surfgedrag niet, leggen geen 

IP-adressen vast en we registreren het ook niet als je een update of andere mail van ons opent. 

 

6. Toegang tot je persoonsgegevens 

Onze collega’s hebben toegang tot je persoonsgegevens voor zover dat nodig is om onze 

diensten aan te kunnen bieden of onze verplichtingen naar jou na te komen, bijvoorbeeld om je 

factuur te betalen. Denk aan de volgende gevallen: 

a. soms moeten we persoonsgegevens delen met derden. Dat doen wij alleen als dit 

noodzakelijk is voor onze dienstverlening, het nakomen van onze verplichtingen naar jou en 

de doeleinden in deze privacyverklaring onder nummer 4. 

b. We kunnen persoonsgegevens van interim professionals delen met prospects, intermediairs 

en opdrachtgevers. Ook kunnen we persoonsgegevens delen met derden met wie we 

samenwerken, zoals onze IT-leverancier als je van ons een laptop krijgt. Als zo’n derde 

namens ons persoonsgegevens verwerkt, leggen we daarover afspraken vast in een 

verwerkersovereenkomst. 

c. We kunnen persoonsgegevens ook delen met rechtsopvolgers als die van plan zijn om onze 

dienstverlening over te nemen en voort te zetten. 

d. Alleen als en voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen we persoonsgegevens met 

toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

 

7. Je persoonsgegevens zijn veilig 

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We beveiligen onze 

systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en de 

opslag van gegevens vindt plaats in een speciaal voor ons geïsoleerde omgeving. Ook met 

onze dienstverleners hebben we afspraken gemaakt: ook zij nemen noodzakelijke technische 

en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Je persoonsgegevens 

gaan niet naar ontvangers buiten de EU of naar een internationale organisatie. 

  

8. We bewaren niet langer dan nodig  

We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden in deze 

privacyverklaring. Niet langer. Voor interim professionals betekent dit dat we je 

persoonsgegevens in ieder geval verwerken zolang je ons opdracht geeft een opdracht voor je 

te vinden, bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt. 
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Voor contactpersonen bij opdrachtgevers, intermediairs en leveranciers betekent dit we je 

persoonsgegevens verwerken zolang er tussen onze en jouw organisatie een overeenkomst is. 

 

9. Inzage, correctie en verwijdering 

Je hebt, dat is de wet, recht op inzage, rectificatie en verwijdering van je persoonsgegevens. 

Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of vragen om dit 

gebruik te beperken. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van je 

persoonsgegevens? Dan kun je die toestemming ook altijd weer intrekken. Wil je dat, of wil je je 

gegevens inzien of aanpassen? Stuur ons een mail: info@lucide.org. Of neem contact op met 

Jeroen via 06 - 425 45 923 of jeroenpapen@lucide.org. 

 

10. Klacht? 

Heb je een klacht over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan, mail ons dan: 

info@lucide.org. We gaan graag op zoek naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kun je je altijd 

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

11. Up-to-date 

Ontwikkelingen gaan snel en ook regelgeving kan veranderen. Daarom passen we onze 

privacyverklaring van tijd tot aan. Lees hem daarom af en toe, dan blijf je up-to-

date: www.lucide.org.  

 

Mei 2022. 
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