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Dit privacybeleid heeft betrekking op https://neurolytics.ai/ (Website), de sub-pagina's van de Website,
de video-gebaseerde analyse software-as-a-service die via de Website wordt aangeboden (Software)
en nieuwsbrieven die door Neurolytics worden aangeboden. Neurolytics zet zich in voor de
bescherming van de integriteit en privacy van uw persoonlijke gegevens.
1. Wie zijn wij?
Over ons:
Neurolytics B.V.,
Europalaan 400, 4e Verdieping,
3526 KS Utrecht,
Nederland
E-mail: privacy@neurolytics.ai
KvK: 72043776
Betrokken gegevensbeschermingsautoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
2. Welke dienst bieden wij aan en wat is onze rol?
Neurolytics helpt cliënten een concurrentievoordeel te behalen in de moderne talent markt met behulp
van de Software. Onze klanten kunnen onze Software gebruiken (Cliënten) om hun kandidaten en/of
werknemers (Eindgebruikers) te analyseren en er meer over te weten te komen. Bij de analyse wordt
gebruik gemaakt van gevalideerde experimentele cognitieve psychologie, computer vision science en
kunstmatige intelligentie om persoonlijke gegevens te achterhalen voor inzichten, ontwikkeling, leer- en
coachingsdoeleinden, en om de besluitvorming van de cliënt in het aanname proces te ondersteunen
(Diensten).
Onze Cliënten (of uw werkgever) dragen de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van de
Eindgebruikers die worden verwerkt, aangezien wij in hun opdracht de Diensten verlenen. Voor alle
duidelijkheid, onze Opdrachtgever is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en wij zijn hun
bewerker. Eindgebruikers dienen daarom altijd contact op te nemen met de Opdrachtgever voor meer
informatie over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt.
Hoewel dit beleid de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot Eindgebruikers beschrijft, zijn wij niet de
verantwoordelijke voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Raadpleeg de voorwaarden en het
privacybeleid van onze Cliënten (of uw werkgever) met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens voor meer details. Indien u desondanks vragen of zorgen hebt over ons gebruik van
uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 7.
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3. Wanneer u onze publiek toegankelijke hoofd- en subpagina's van de Website op
http://neurolytics.ai/ ("Openbare Website") doorbladert
In het kort: Wij leveren u de publieke website, zorgen ervoor dat die veilig blijft en krijgen minimale
statistieken om te zien of we daarin geslaagd zijn.
Doel: Wij verwerken uw persoonsgegevens op de Publieke Website voor de volgende doeleinden: (a)
voor het functioneren van de Publieke Website; (b) voor het monitoren van de prestaties van de
Publieke Website; (c) voor het ondersteunen van onze Service-activiteiten, zoals verkoop en marketing;
(c) voor het verbeteren en optimaliseren van de Publieke Website en Diensten; en/of (d) om uw
persoonsgegevens te gebruiken voor het waarborgen van de beveiliging van de Publieke Website
("Beveiligingslogboek").
Categorieën van persoonsgegevens: Op de Openbare Website verzamelen wij de volgende soorten
persoonsgegevens: (a) "Verkeersgegevens" zoals uw IP-adres, geschatte locatie; (b) gebruik van de
website; en/of (d) verzoeken die naar en van uw apparaat worden verzonden.
Opslag: Verkeersgegevens; en Beveiligingslogs (bijvoorbeeld wanneer onze software een incident
zoals ongewenst bezoek en/of een bedreiging van de veiligheid vaststelt) worden binnen 6 maanden
verwijderd, tenzij er een bijzondere reden is om het Beveiligingslog langer te bewaren (bijvoorbeeld
individuele IP-adressen die door ons worden geblokkeerd).
Rechtsgrondslag: (a) Uw toestemming om onze Publieke Website te ontvangen en te gebruiken; en/of
(b) onze legitieme belangen (bijvoorbeeld veiligheidsredenen waarom wij Verkeersgegevens
verwerken) om de veiligheid van onze Website te handhaven en te voldoen aan onze wettelijke plicht
om de Website veilig te houden.
Sub-verwerkers: Wij maken alleen gebruik van betrouwbare verwerkers die uw persoonsgegevens
uitsluitend namens ons verwerken ("Sub-Verwerkers") - onze huidige hostingprovider is Amazon AWS
services waarvan de dataservers zich binnen de Europese Unie bevinden en voldoen. Meer details
over de Sub-verwerker vindt u verderop in dit beleid. De specifieke Sub-Verwerker kan echter in de
loop van de tijd veranderen.
Andere ontvangers: Geen. Wij delen geen persoonsgegevens met andere ontvangers.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese
Economische Ruimte en de Europese Unie.
Cookies: Wij gebruiken noodzakelijke cookies van derden en optionele cookies op de Publieke Website
in overeenstemming met het Cookiebeleid zoals hier beschikbaar https://neurolytics.ai/cookie-policy/.
U kunt ervoor kiezen om het gebruik van de optionele cookies op de Publieke Website op te geven.
Uw rechten: U hebt het recht op toegang, op rectificatie, op wissing, op bezwaar, op beperking van de
verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid, op intrekking van uw toestemming en op het indienen van
een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het in punt 7 vermelde
adres.
4. Aanvullende verwerking wanneer u onze Klant wordt en de betaalde subpagina's van de
Website gebruikt voor het gebruik van de Software op https://dashboard.neurolytics.ai/
("Privé Website")
In het kort: Naast de verwerking beschreven onder paragraaf 3, verwerken wij de persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Klantrekening voor het gebruik van de Diensten, het
administreren van betalingen, correspondentie.
Doel: Wij verwerken de persoonsgegevens van de Eindgebruikers en van de Cliënten op de Publieke
Website voor: (a) het beheer van de Cliëntenrekening voor het gebruik van de Diensten (bijvoorbeeld
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facturering en administratie); (b) het leveren van de Diensten aan de Cliënt; (c) voor verkoop en
marketing van onze diensten; en/of (d) correspondentie via e-mail.
Categorieën van persoonsgegevens: Als u onze Klant wordt, slaan wij de persoonsgegevens op die
u hebt verstrekt in online formulieren en dashboard van de Diensten. Wij genereren een uniek
cliëntidentificatienummer zodra u lid wordt. We zijn ook wettelijk verplicht om een tijdstempel te
genereren dat registreert wanneer u Klant wordt. Als u lid wordt als Klant, slaan wij uw IP-adres op om
redenen van fraudepreventie. Wij houden bij welke wijzigingen u aanbrengt in uw accountgegevens om
de account te kunnen beheren. Deze gegevens worden alleen opgeslagen om uw contract tussen ons
te beheren en voor het verlenen van de Diensten.
Opslag: Alle persoonlijke gegevens worden verwijderd, mocht u het aanmeldingsproces niet voltooien.
Als u klant wordt, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van het contract, en kunt u de
genoemde persoonsgegevens op elk moment wijzigen door in te loggen op
http://dashboard.neurolytics.ai/. Als het contract voor de levering van Diensten wordt beëindigd, kan
het nodig zijn dat wij sommige van uw persoonsgegevens blijven opslaan als wij daartoe verplicht zijn
vanwege een wettelijke verplichting die dit vereist (bijvoorbeeld boekhoudkundige bepalingen of andere
onvoorziene wettelijke verplichtingen) en/of vanwege uitzonderlijke legitieme belangen (bijvoorbeeld
als u een rechtsvordering tegen ons indient).
Wettelijke basis: Om het contract tussen u als Klant en ons aan te gaan en verder uit te voeren,
wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het contract voor de levering van de Diensten, en onze
legitieme belangen.
Gewettigde belangen: Om redenen van fraudepreventie en het waarborgen van de veiligheid van de
Website verwerken wij persoonsgegevens (zoals IP-adressen) en kunnen wij dergelijke
persoonsgegevens verwerken in geval van juridische geschillen die voortvloeien uit een contract.
Sub-verwerkers: Wij maken alleen gebruik van betrouwbare Sub-Verwerkers die uw
persoonsgegevens alleen namens ons verwerken- onze huidige hosting provider is Amazon AWS
services waarvan de dataservers zich binnen de Europese Unie bevinden en voldoen. Meer details
over de Sub-Verwerker vindt u verderop in dit beleid. De specifieke Sub-Verwerker kan echter in de
loop van de tijd veranderen.
Betalingsproviders: Als u ervoor kiest om via creditcard te betalen, wordt u doorgestuurd naar een
beveiligde pagina van een verificatiebedrijf en/of uw betaalprovider die niet onder onze controle valt
(bijvoorbeeld het 3D Secure Code formulier van uw uitgevende bank). Onze bank Rabobank voor
SEPA-betalingen en de postdienst moeten de relevante informatie ontvangen om hun taken uit te
voeren.
Andere ontvangers: Geen. Wij geven uw gegevens niet door aan andere ontvangers.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese
Economische Ruimte en de Europese Unie.
Cookies: Wij gebruiken noodzakelijke cookies en optionele cookies op de Publieke Website in
overeenstemming met het Cookiebeleid zoals hier beschikbaar https://neurolytics.ai/cookie-policy/. U
kunt ervoor kiezen om het gebruik van de optionele cookies op de Publieke Website op te geven.
Uw rechten: U hebt het recht op toegang, op rectificatie, op wissing, op bezwaar, op beperking van de
verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid, op intrekking van uw toestemming en op het indienen van
een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met uw werkgever
of toekomstige werkgever (d.w.z. onze Cliënt), aangezien zij de verantwoordelijke voor de verwerking
van de gegevens zijn en wij uitsluitend op hun aanwijzingen handelen. Wij zullen onze cliënt, waar
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nodig, bijstaan om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met hun instructies en de
voorwaarden van onze overeenkomsten met hen
5. Aanvullende verwerking wanneer u een kandidaat en/of werknemer van onze klant bent en
gebruik maakt van de softwarefuncties op de subpagina's van de Website op
http://scan.neurolytics.ai/ ("Eindgebruiker Website")
In het kort: Indien u een kandidaat en/of werknemer bent van de Opdrachtgever (d.w.z. een
Eindgebruiker) die gebruik heeft gemaakt van onze Diensten, verwerken wij ook uw persoonsgegevens
voor zover dat beperkt noodzakelijk is om de door de Opdrachtgever gevraagde Diensten te verlenen.
Doel: Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van onze Cliënten
(a) om hen Diensten te verlenen, in overeenstemming met de overeenkomsten die wij met hen hebben
gesloten en met inachtneming van hun instructies; (b) om de kwaliteit van de Dienst aan de Cliënten te
verbeteren.
Opslag: Al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, mocht u het aanmeldingsproces op de
Eindgebruikerswebsite niet voltooien.
Als u het inschrijvingsproces voltooit, worden uw gegevens bewaard voor de duur die door de Klant is
opgegeven of totdat uw account wordt verwijderd. Het is mogelijk dat wij sommige van uw
persoonsgegevens moeten blijven bewaren indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting
die dit vereist, of voor uitzonderlijke legitieme belangen (bijvoorbeeld indien u een rechtsvordering tegen
ons indient). Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw
persoonsgegevens te verwerken, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.
Rechtsgrondslag: (a) Om het contract tussen onze Klant en ons voor de levering van de Diensten
verder uit te voeren; (b) uw geldige en geïnformeerde toestemming; en/of (c) legitiem belang.
Persoonsgegevens die wij verzamelen: Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw
persoonsgegevens in opdracht van onze Cliënten en uw potentiële werkgevers. In dergelijke gevallen
treden wij op als gegevensverwerker van de Cliënt en verzamelen en verwerken wij uw
persoonsgegevens namens hen en in overeenstemming met hun instructies. De twee categorieën van
uw persoonsgegevens van en over u om onze Diensten aan de Cliënt te verlenen die in grote lijnen
zijn:
a.

persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt op de End-User Website (bijvoorbeeld uw
opleiding, gebruikersnaam en wachtwoord, uw activiteiten en andere door u verstrekte
informatie op de End-User Website);

b.

persoonsgegevens die wij over u ontvangen van onze cliënten; en/of

c.

persoonsgegevens
(bijvoorbeeld
muisbewegingen,
IP-adres,
browserinformatie,
tijdstempels) die kunnen worden verzameld en verwerkt tijdens het gebruik van de website
van de eindgebruiker.

maar alleen nadat is bevestigd dat onze cliënten uw geldige en geïnformeerde toestemming hebben
verkregen of anderszins wettelijk gemachtigd of verplicht zijn om ons uw persoonsgegevens te
verstrekken.
Persoonsgegevens wat wij niet verzamelen: Bij het gebruik van onze Diensten kan kandidaten en/of
werknemers gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens over zichzelf te verstrekken, op
verzoek van de werkgever. U mag echter door onze Cliënten (d.w.z. uw potentiële werkgevers) niet
worden gevraagd om ons zaken te verstrekken als a.

beschermde gezondheidsinformatie;

b.

financiële informatie;
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c.

geboortedatum;

d.

socialezekerheidsinformatie of andere door de overheid verstrekte identificatienummers en/of
andere gevoelige persoonsgegevens.

Daarom moet u, indien u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens,
rechtstreeks contact opnemen met de betrokken potentiële werkgever of verwijzen naar hun eigen
afzonderlijke privacybeleid.
Werking van de Software en gebruik van uw Persoonsgegevens: Kandidaten kunnen een
sollicitatiegesprek invullen via onze assessments op de Eindgebruiker Website, die informatie kunnen
bevatten zoals a.

werkverleden;

b.

vaardigheden;

c.

ervaring;

d.

werkstijl; en/of

e.

andere antwoorden op vragen, alsmede inzendingen via diverse soorten media, zoals videoen audio-interviews, vragenlijsten, taken, opdrachten, opleidingsoefeningen, en dergelijke.

Tijdens alle assessments worden video- en audio-opnamen van u gemaakt om fysiologische reacties
te verzamelen, zodat wij relevante informatie aan u en/of onze klant (of uw werkgever) kunnen
verstrekken. Wij kunnen uw persoonlijke en video-informatie op verschillende manieren gebruiken voor
de werking van de ervaring en voor analyses, waaronder:
a.

Om alle Software en Diensten in onze beoordelingen te exploiteren, te onderhouden, te
verbeteren en te verstrekken, en om de resultaten aan uw voorkeuren en interesses aan te
passen.

b.

Om u te ondersteunen met betrekking tot onze beoordelingen, voor klantendienstdoeleinden,
of met betrekking tot inhoud die u hebt ingediend voor onze beoordelingen.

c.

Om de gebruiksresultaten, trends, interesses en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen
en te analyseren, om de manier waarop onze beoordelingen werken en eruit zien te
verbeteren, en om nieuwe functies en functionaliteit te creëren.

Op basis van de wettelijke basis kunnen wij de automatisch verzamelde persoonsgegevens
(bijvoorbeeld muisbewegingen, muisklikken, IP-adres, browserinformatie, tijdstempels) gebruiken om:
(a) de doeltreffendheid van de toepassing en de evaluatieactiviteiten te controleren en te analyseren;
(b) geaggregeerde gebruikscijfers te controleren, zoals het totale aantal gebruikers, pagina's en media
en functies van onze beoordelingen waartoe toegang is verkregen.
Delen van uw persoonsgegevens: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende
categorieën ontvangers:
a.

aan uw potentiële werkgever, die onze klant is;

b.

aan uw huidige werkgever, die onze klant is;

c.

aan onze externe dienstverleners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons verlenen
(bijvoorbeeld om functionaliteit te bieden op, of te helpen bij het verbeteren van de veiligheid
en de functies van onze beoordelingen;

d.

aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende, overheidsinstantie, rechtbank
of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is: (i)
als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te
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oefenen, vast te stellen of te verdedigen en/of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere
persoon te beschermen; in verband met een voorgestelde aankoop, reorganisatie, fusie of
overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat het
uw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid
zijn vermeld; en/of
e.

aan een andere persoon met uw uitdrukkelijke toestemming voor de openbaarmaking.

Voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld, dient
u contact op te nemen met de desbetreffende werkgever of hun eigen afzonderlijke privacybeleid te
raadplegen.
Beveiliging: Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen, waaronder
gegevensversleuteling, beveiligde harde schijven, beveiligde netwerken, cloudopslag en -back-up, antimalwarebescherming, up-to-date besturingssystemen, en teamtoegang op een need-to-know, needto-have basis. De maatregelen die wij gebruiken, zijn ontworpen om een hoog beveiligingsniveau te
bieden dat in verhouding staat tot het risico dat de verwerking van uw persoonsgegevens met zich
meebrengt.
Sub-verwerkers: Wij maken alleen gebruik van betrouwbare Sub-Verwerkers die uw
persoonsgegevens alleen namens ons verwerken- onze huidige hosting provider is Amazon AWS
services waarvan de dataservers zich binnen de Europese Unie bevinden en voldoen. Meer details
over de Sub-Verwerker vindt u verderop in dit beleid. De specifieke Sub-Verwerker kan echter in de
loop van de tijd veranderen.
Andere ontvangers: Geen. Wij geven uw gegevens niet door aan andere ontvangers.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese
Economische Ruimte en de Europese Unie.
Cookies: Wij gebruiken noodzakelijke cookies en optionele cookies op de Publieke Website in
overeenstemming met het Cookiebeleid zoals hier beschikbaar https://neurolytics.ai/cookie-policy/. U
kunt ervoor kiezen om het gebruik van de optionele cookies op de Publieke Website op te geven.
Uw rechten: U hebt het recht op toegang, op rectificatie, op wissing, op bezwaar, op beperking van de
verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid, op intrekking van uw toestemming en op het indienen van
een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met uw werkgever
of toekomstige werkgever (d.w.z. onze Cliënt), aangezien zij de verantwoordelijke voor de verwerking
van de gegevens zijn en wij uitsluitend op hun aanwijzingen handelen. Wij zullen onze cliënt, waar
nodig, bijstaan om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met hun instructies en de
voorwaarden van onze overeenkomsten met hen
6. Extra verwerking wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
In het kort: Naast de verwerking beschreven onder paragraaf 3, 4 en 5 gebruiken wij uw e-mailadres
om u nieuwsbrieven en/of eventuele aanvullende promotionele of niet-promotionele informatie toe te
zenden indien u daarvoor heeft gekozen bij uw inschrijving (Nieuwsbrieven).
Doel: Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven te
kunnen sturen.
Categorieën van persoonsgegevens: Met betrekking tot de Nieuwsbrieven gebruiken wij uw emailadres en naam die door u zijn verstrekt.
Opslag: Uw persoonsgegevens worden uit onze e-maillijst verwijderd wanneer u uw abonnement
opzegt of besluit om u hiervoor af te melden.
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Rechtsgrondslag: Uw toestemming voor het verzenden van onze Nieuwsbrief.
Sub-verwerkers: Wij maken alleen gebruik van betrouwbare Sub-Verwerkers die uw persoonlijke
gegevens alleen namens ons verwerken van onze huidige hosting provider is Amazon AWS services
waarvan de data servers zich binnen de Europese Unie bevinden en voldoen. Verdere details over de
Sub-Verwerker worden verderop in dit beleid verstrekt. De specifieke Sub-Verwerker kan echter in de
loop van de tijd veranderen.
Andere ontvangers: Geen. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere ontvangers.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese
Economische Ruimte en de Europese Unie.
Cookies: Wij gebruiken noodzakelijke cookies en optionele cookies op de Publieke Website in
overeenstemming met het Cookiebeleid zoals hier beschikbaar https://neurolytics.ai/cookie-policy/. U
kunt ervoor kiezen om het gebruik van de optionele cookies op de Publieke Website op te geven.
Uw rechten: U hebt het recht op toegang, op rectificatie, op wissing, op bezwaar, op beperking van de
verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid, op intrekking van uw toestemming en op het indienen van
een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het in punt 7 vermelde
adres.
7. Neem contact op met
Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons
opnemen via:
E-mail

privacy@neurolytics.ai

Postadres

Neurolytics B.V.,
Europalaan 400, 4e Verdieping,
3526 KS Utrecht, Nederland
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