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Introductie
Legian (hierna te noemen “wij”) is een consultancyorganisatie die met ruim 150 specialisten, sinds 1996
actief is. Als ICT-kennispartner adviseren en begeleiden wij organisaties bij vraagstukken en projecten
op het snijvlak van ICT en organisatie. Legian werkt voor organisaties waar beschikbaarheid, continuïteit
en beveiliging van ICT-systemen een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering.
Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan daar bewust en zorgvuldig mee om. In dit privacy
statement kunt u lezen hoe wij dat doen.
Door uw gegevens aan ons te verstrekken gaat u akkoord met het gebruik van de gegevens zoals
hierna beschreven. Wij raden iedereen aan om dit document aandachtig te lezen alvorens u
persoonsgegevens aan ons verstrekt.
Gegevensverzameling
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Deze
website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt. Bedoelde
gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres,
telefoonnummer en faxnummer.
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische
achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of
seksuele geaardheid van bezoekers.
Gebruik van gegevens
Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens via deze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve
van onze sollicitatieprocedure. In dat geval wordt de door u opgegeven informatie verwerkt ten behoeve
van ons werving en selectie proces. Mogelijk worden uw gegevens voorafgaand aan een
sollicitatiegesprek, gedeeld met derden. Hierover wordt u altijd vooraf geïnformeerd door een van onze
medewerkers.
Inzage in gegevens
Individuen die hun rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG / GDPR), bijvoorbeeld gegevens willen inzien of actualiseren, kunnen contact opnemen door
gebruik te maken van onze contactpagina op de website. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om
inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.
Beveiliging van informatie
Wij hebben technologische en operationele maatregelen genomen ter bescherming van alle, door
bezoekers via deze website verstrekte informatie, tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of
vernietiging door onbevoegden.
Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen.
Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan
en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij
adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent
van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

