
Privacy- en cookieverklaring Gen25 
 
1. Inleiding 
Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op Gen25 BV, Gustav Mahlerlaan 350-
B, 1082 ME Amsterdam, en de met haar verbonden vennootschappen: Booker25 BV, 
Social25 BV, Subscription25 BV, Tickets25 BV en Gen25 Ltd. (Hierna aangeduid als ‘Gen25’ 
of ‘wij’). 
 
In deze verklaring wordt uitgelegd waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, 
welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 
2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is en als hiervoor een 
rechtmatige grondslag bestaat. Gen25 kan hierbij handelen in de rol van ‘verantwoordelijke’ 
of als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (‘AVG’). 
 
Gen25 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

Situatie Doel 

Sollicitatie de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant 
voor een functie binnen Gen25 

contact met relaties het inzichtelijk maken en onderhouden van contact met 
(potentiële) zakelijke relaties 

overeenkomsten met 
opdrachtgevers, leveranciers, 
zakenpartners 

de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en 
beëindiging van overeenkomsten. 

Communicatie het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en 
uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de 
dienstverlening en overige activiteiten van Gen25 

 
 
 
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
Gen25 verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers, 
ex-medewerkers en zakenrelaties. Het soort gegevens dat wij verzamelen hangt af van de 
zakelijke relatie die wij met u hebben. Hieronder staat toegelicht welke gegevens wij van u 
verzamelen, afhankelijk van uw relatie met Gen25. 
 



Soort relatie met Gen25 Persoonsgegevens 

Afgewezen sollicitanten Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en 
e-mailadres. 
Curriculum vitae (cv) en motivatiebrief. 
Verslag sollicitatiegesprek 
Uitslag online assessment of psychologisch onderzoek 
Referenties en evt. getuigschriften.  

Zakelijke relaties Bedrijfsnaam en adres. 
Naam, 
e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon. 
Functie 

Bezoekers Naam bezoeker en bedrijfsnaam 

 
4. Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten Europa.  
 
 

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 
Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 
Gen25 beveiligt haar systemen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik 
of verwerking. Gen25 maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische 
maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat 
beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. Gen25 voldoet aan de wereldwijd 
geaccepteerde norm voor informatiebeveiliging ISO 27001:2017.  
 
6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Wij delen uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de aan u kenbaar 
gemaakte doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid, 
wetshandhavingsinstanties of toezichthouders indien de wet dat vereist. 
 
7. Bindende bedrijfsvoorschriften 
Gen25 heeft geen bindende bedrijfsvoorschriften zoals omschreven in artikel 47 AVG. 
 
8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 
Gen25 hanteert de volgende bewaartermijnen: 
 
 

Afgewezen sollicitanten 4 weken na afwijzing 



Persoonsgegevens voor relatie doeleinden Zolang de relatie duurt of zolang de wet 
dit vereist 

Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader 
van het uitvoeren van een opdracht 

In overeenstemming met afspraken met 
de opdrachtgever 

Bezoekers Maximaal zes maanden nadat het recht 
op toegang is geëindigd.  

 
9. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van 
uw persoonsgegevens? 
U heeft recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van de gegevensverwerking die u betreft. U 
kunt bezwaar maken tegen de verwerking en tegen dataportabiliteit, ook wel omschreven als 
gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw verleende toestemming in te trekken. 
Verzoeken in verband met de hierboven omschreven rechten kunt u indienen bij privacy@gen25.com. 
Als u vindt dat Gen25 zich niet heeft gehouden aan de regels inzake gegevensbescherming kunt een 
klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 

 
10. Welke cookies gebruiken wij? 
Naast persoonsgegevens gebruikt Gen25 ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door 
uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Met dergelijke cookies kan een 
website u als gebruiker "herkennen" en uw activiteiten en/of voorkeuren onthouden.  
 
De meeste internetbrowsers ondersteunen cookies. Het is echter mogelijk voor een gebruiker om de 
instellingen van zijn browser zo aan te passen dat bepaalde soorten cookies of specifieke cookies 
worden geblokkeerd. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om cookies op elk gewenst moment te 
verwijderen.  
 
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft telkens wanneer u de 
Gen25 website bezoekt. Deze cookies analyseren de interactie tussen bezoekers en de Gen25 
website. Wij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om onze website beter af te stemmen op 
het online gedrag van bezoekers en om uw gebruikservaring te verbeteren. Hiertoe maken wij gebruik 
van Google Analytics en Salesforce Pardot first-party cookies. Het is voor zowel Gen25 als Google 
niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren of uw online activiteit aan een identiteit te koppelen. 
Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, maar registreren informatie zoals het IP-adres, de 
webbrowser en het besturingssysteem.  
 
Cookies worden maximaal 24 maanden op uw computer bewaard en u heeft de mogelijkheid om de 
cookies - via uw browserinstellingen - op elk gewenst moment te verwijderen.  
 
Cookie-instellingen: U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te blokkeren of te weigeren 
wanneer u de website van Gen25 bezoekt. Om dit te doen, dient u de instellingen van uw browser aan 
te passen. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren, selecteert u de 
relevante link voor uw browser:  



 
Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Safari 

Cookie settings in Internet Explorer 
 
11. Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid 
Gen25 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid. Elke 
materiële wijziging zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan dit Privacy- en 
cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy- en 
cookiebeleid op de hoogte bent. 
 
12. Contact 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door 
Gen25, dan kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@gen25.com 
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