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Privacyverklaring   
Volta Consultants (hierna: ‘Volta’), gevestigd aan de Koningsweg 2, 5211BL 's-Hertogenbosch, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. Volta verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, 
leveranciers en bezoekers van onze website doordat deze gebruik maken van onze diensten en/of 
omdat zij deze zelf aan ons verstrekken.   
   
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 
verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en 
voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met 
betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.   
  
Persoonsgegevens die wij verwerken  
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van 
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende 
gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen 
en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. 
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.  
  
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:  
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens  
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht  
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring  
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of 
gedaan  
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften  
• pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis  
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
  

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Volta verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: 
bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor 
precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat 
u ons via een van de formulieren op onze website doet. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang 
om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede 
afhandeling van uw verzoek. Op diverse pagina's van de website wordt gevraagd persoonlijke 
gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. 
Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde 
ook weer kunt intrekken.  
  
  
Volta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
  
Het leveren van (pre-)contractuele diensten.   
Volta verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken 
de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven 
aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot 
inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de 
gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang 
om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.  
  
Betrokkenheid van en delen met derden  
Volta kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een 
deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een 
externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als 
onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten 
verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of een 360-feedback platform. Voor zover deze derden 
toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Volta de 
juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om 
ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de 
beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.  
  
Om juridische redenen delen met derden   
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en 
gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan 



 
 
 
 
 

 
  

  

toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) 
beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of (iii) 
de belangen, eigenschappen of veiligheid van Volta, onze gebruikers of het publiek te beschermen 
voor zover in overeenstemming met de wet.  
  
Marketing en verkoopactiviteiten.   
Volta informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante 
(vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die 
hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit 
doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u 
altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.   
  
Verwerking van uw gegevens op de Volta website.   
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) 
webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden 
ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals 
hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken 
om per e-mail informatie over andere diensten van Volta aan u te verzenden, op voorwaarde dat u 
daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment 
weer intrekken.  
  
Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Volta of onze opdrachtgevers   
We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het 
kader van (open) sollicitaties bij Volta of een van onze opdrachtgevers, om u te abonneren op onze 
job-alert of voor opname in onze talentpool. Uw gegevens worden opgeslagen in een database die 
wordt beheerd door Volta en gehost door een derde partij. Het is dan ons gerechtvaardigde belang 
om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure 
goed te laten verlopen of om uw te kunnen voorzien van job-alerts.  
  
Wetenschappelijk onderzoek   
Gepseudonimiseerde testgegevens kunnen door de wetenschappelijke afdeling van Volta worden 
toegepast voor de validatie en normering van tests alsmede voor benchmarkingsdoeleinden en 
statistische analyses. De data zijn met aanvullende beveiligingsmaatregelen beschermd. Het is ons 
gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van testen te (blijven) waarborgen.  
  
Volta verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.  



 
 
 
 
 

 
  

  

  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Volta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
   
• Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar.  
• Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste 
registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en 
informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Of om bijvoorbeeld uw recht op een (bij u 
zoekgeraakt) deelnamecertificaat te kunnen verifiëren, kortom: services aan u te kunnen 
verrichten.  
• Voor sollicitatieprocedures: 1 jaar, tenzij jij hier bezwaar tegen maakt. Deze bewaartermijn 
kun je jaarlijks verlengen 
• Opname in de talentpool of abonnement op job-alerts: 1 jaar met jaarlijkse 
verlengingsmogelijkheid.  
• Uw assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met uw toestemming wordt de 
eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere 
toelichting hierop vragen.  
• Uw coachingsdossier: 2 jaar.  

   
  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Volta gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk 
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

 
   
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 



 
 
 
 
 

 
  

  

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volta en heeft u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen.   
  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar privacy@voltaconsultants.com. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy.   
  
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Volta wil u er tevens op 
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons     

 
  
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Volta bedrijfsmatig 
gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van Volta worden beveiligd door 
middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van 
kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.  
  
Volta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@voltaconsultants.com  
  
  
Vragen  
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:  
privacy@voltaconsultants.com   
+31(0)73 6104790   
Volta Consultants B.V.  
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Wijzigingen  
Volta kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen 
aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien 
op de website van Volta. Deze versie is opgesteld in mei 2018.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


