Avanades Privacyverklaring inzake Werving en Indienstneming
Draagwijdte en toepassing
Als u de online informatiebronnen voor een carrière bij Avanade gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw
persoonsgegevens voor wervingsgerelateerde doeleinden.

We kunnen ook cookies en andere traceertechnologie gebruiken, evenals dezelfde technologieën die we voor
Marketing gebruiken (waaronder databases voor klantenrelatiebeheer (CRM), gerichte e-mails & combinatie en
analyse van persoonsgegevens) om personen een gepersonaliseerde online ervaring te bieden, om relevante
informatie over loopbanen en kansen bij Avanade te sturen en om de effectiviteit van onze wervingsinspanningen
en -bronnen te analyseren.

Meer informatie over hoe uw gegevens door Avanade zullen worden gebruikt tijdens het wervingsproces vindt u
hieronder of op de Carrièrewebsite.

Inleiding / wie verzamelt uw persoonsgegevens?
Wanneer u solliciteert naar een baan bij Avanade, zal Avanade persoonsgegevens over u verzamelen en
gebruiken tijdens het wervings- en indienstnemingproces. Zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunnen
uw persoonlijke gegevens door Avanade worden bewaard en gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in
de onderstaande paragraaf “Wat doet Avanade met uw persoonsgegevens?”. Zie hieronder voor informatie die
Avanade over u kan ontvangen van derden.
Onder “Avanade” of "wij" wordt verstaan de specifieke gelieerde en dochterondernemingen van Avanade die uw
persoonsgegevens zullen verzamelen, gebruiken en onderhouden in verband met uw sollicitatie, onze Wervings, Talentmanagementprocessen, en elk indienstnemingproces als u een baan krijgt aangeboden. Elke buiten de
Europese Unie gevestigde Avanade-entiteit wordt vertegenwoordigd door Avanade Inc.

Een volledige lijst van Avanade-entiteiten per land en hun contactpersonen vindt u hier.

Welke persoonsgegevens zal Avanade verzamelen?
Het soort informatie dat van u wordt gevraagd en de manier waarop die informatie wordt verzameld en benaderd,
wordt bepaald door de vereisten van het land waar de functie wordt uitgeoefend, en niet het land waar u verblijft.

Avanade verzamelt de volgende categorieën gegevens:
•

Uw persoonsgegevens;

•

Gegevens die u in cv's, brieven, schriftelijke proeven of ander schriftelijk materiaal levert;

•

Gegevens gegenereerd door interviewers en recruiters, gebaseerd op hun interacties met u of elementaire
internetzoekacties;
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•

Gegevens die worden verstrekt door externe bemiddelingsbureaus, recruiters of websites voor het zoeken
naar werk, indien van toepassing;

•

Aanbevelingen die namens u door anderen zijn gedaan;

•

Documentatie vereist krachtens immigratiewetten;

•

Gegevens over uw eerdere dienstbetrekking, opleiding en, indien van toepassing, kredietverleden,
strafregisters of andere gegevens die tijdens antecedentenonderzoeken zijn onthuld;

•

Gegevens over uw gezondheid of handicap wanneer deze relevant zijn voor uw vermogen of beschikbaarheid
om te werken of voor de inrichting van een werkplek, met inachtneming van wettelijke beperkingen ten
aanzien van de timing van het verzamelen van dergelijke gegevens en andere van toepassing zijnde
beperkingen.

•

Gegevens over ras / etniciteit / religie / handicap / geslacht en zelfverklaarde LGBT-status, ten behoeve van
rapportering op het niveau van de overheid, waar vereist, en om inzicht te krijgen in de diversiteitskenmerken
van de Avanade-werknemers.

Een manier waarop we informatie verzamelen is het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden
die informatie over uw bezoek aan onze tools en websites opslaan en ophalen. Lees ons cookiebeleid voor meer
informatie over dit onderwerp.

U bent niet verplicht Avanade de gevraagde informatie te verstrekken, maar als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden
dat u uw kandidatuur voor de functie waarvoor u gesolliciteerd hebt, niet kunt voortzetten.

U kunt deze Verklaring te allen tijde lezen door in te loggen op het systeem met uw gebruikersnaam en
wachtwoord.
Door het verstrekken van uw informatie, erkent u dat alle verklaringen die door u worden afgelegd waar en correct
zijn naar uw beste weten en overtuiging, en u hebt niet bewust gerelateerde informatie van negatieve aard
weggelaten. Het verstrekken van onjuiste informatie kan tot gevolg hebben dat u niet meer voor werk in
aanmerking komt.

Wat doet Avanade met uw persoonsgegevens?
Avanade gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende rechtsgronden:

Doel

Rechtsgrond

Beoordelen van uw geschiktheid voor werk voor de

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang

functie waarvoor u solliciteert, evenals toekomstige

van Avanade om de juiste medewerkers in dienst te

functies die beschikbaar kunnen komen.

nemen.

Beheren van uw sollicitatie.

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang
van Avanade om de juiste medewerkers in dienst te
nemen.
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Vergemakkelijken van de communicatie met u.

Gerechtvaardigd op basis van het legitieme belang
van Avanade om te zorgen voor een goede
communicatie binnen de organisatie en met u.

Uitvoeren

van

administratieve

taken

(bv.

u

vergoeden voor gespreksgerelateerde kosten).

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang
van Avanade om de juiste medewerkers in dienst te
nemen.

Uitvoeren van data-analyse, inclusief analyse van

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang

onze sollicitantenpool om beter te begrijpen wie

van Avanade om zijn wervingsprocessen

solliciteert naar functies bij Avanade en hoe

voortdurend te verbeteren.

toptalent aan te trekken.
In sommige gevallen opnemen van uw online

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang

gesprek

van Avanade om de juiste medewerkers in dienst te

voor

beoordeling

door

bijkomende

recruiters en aanwervende managers.

nemen.

Als u zich registreert op onze Carrièrewebsite,

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang

nemen we u op in een database om toekomstige

van Avanade om de juiste medewerkers in dienst te

mailings

nemen.

te

ontvangen

over

functies

en

evenementen bij Avanade.
Doorgeven van uw contactgegevens (alleen) aan

Gerechtvaardigd op grond van het legitieme belang

het Avanade Careers-systeem - een site die we

van Avanade om de juiste medewerkers in dienst te

onderhouden om u op de hoogte te houden van

nemen.

nieuwe functies die voor u interessant kunnen zijn.
Uw contactgegevens worden door het Avanade
Talent Acquisition Team gebruikt om u één
uitnodiging te sturen om u aan te melden voor
waarschuwingen van toekomstige openstaande
vacatures

en

uitnodigingen

voor

wervingsevenementen van Avanade, evenals één
opvolgingsherinnering. Als u niet reageert op deze
berichten worden uw contactgegevens alleen
bewaard door het Talent Acquisition Team van
Avanade om er zeker van te zijn dat we geen
contact meer met u opnemen. Als u zich aansluit bij
het Avanade Careers-systeem, hebt u in de
toekomst de mogelijkheid om af te zien van het
ontvangen van berichten en waarschuwingen, als u
dat wenst.
Uitvoeren van alle wettelijk vereiste rapporteringen

Naleven van een wettelijke verplichting.

en reageren op juridische procedures.
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Waar het bovenstaande stelt dat we voor een bepaald doel op onze legitieme belangen vertrouwen, hebben we
rekening gehouden met uw potentiële belangen, fundamentele rechten en vrijheden en of deze kunnen worden
beïnvloed door onze verwerkingsactiviteiten. We hebben een evenwicht gevonden tussen uw belangen, rechten
en vrijheden en onze belangen, waarbij we rekening hebben gehouden met de verwerking, de veiligheid van uw
gegevens en onze bestaande relatie met u. Op basis van deze afweging en met onze inspanningen om u op een
zeer transparante manier te informeren over de verwerkingsactiviteiten, zijn wij van mening dat de verwerking
van uw gegevens geen wezenlijke invloed heeft op uw interesses, rechten en vrijheden. Neem contact met ons
op als u meer informatie wenst over de uitgevoerde afwegingstoets.

Indien u eerder toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens met uw voorafgaande toestemming
verwerken voor de doeleinden die in de bovenstaande tabel worden genoemd, voor zover deze toestemming
volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is.

Avanade zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die
in deze Privacyverklaring worden genoemd, tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is, of het in uw eigen
essentiële belang is (bijvoorbeeld in geval van een medische noodsituatie) om dit te doen.

Uit welke bronnen verkrijgt Avanade uw persoonsgegevens?
Avanade kan gegevens over u verkrijgen uit de volgende bronnen:
•

Van u, wanneer u online cv's of andere informatie verstuurt;

•

Van andere dochterondernemingen van Avanade;

•

Uit gesprekken met recruiters en interviews met aanwervende managers en ander personeel of
vertegenwoordigers van Avanade, waarvan sommige kunnen worden opgenomen, alsmede uit
internetzoekopdrachten die deze personen kunnen uitvoeren, of gegevens die zij kunnen verkrijgen van
websites voor het zoeken van werk of professionele netwerken (bijv. monster.com, LinkedIn, enz.) waar u
mogelijk gegevens over uzelf openbaar hebt gemaakt;

•

Van vorige werkgevers;

•

Van externe recruiters, uitzendbedrijven of websites waar u via een website kennismaakt met Avanade.
Avanade accepteert geen ongevraagde cv's van derde wervingsbureaus, maar maakt soms wel gebruik van
dergelijke bureaus na schriftelijke toestemming. Alle cv’s of andere informatie over kandidaten die wordt
verstrekt buiten de gevestigde richtlijnen voor indiening door kandidaten (inclusief via de Carrièrewebsite of
via e-mail aan een medewerker van Avanade) en zonder schriftelijke overeenkomst of anderszins, worden
geacht te zijn verstrekt voor gebruik door Avanade, en er zal geen vergoeding worden betaald indien de
kandidaat door Avanade wordt aangenomen; en

•

Aan de hand van antecedentenonderzoek, indien van toepassing. Indien wettelijk toegestaan mag Avanade
een antecedentenonderzoek vóór indiensttreding laten uitvoeren door een derde partij. De inhoud van de
informatie van het antecedentenonderzoek verschilt per land om te voldoen aan lokale vereisten, maar kan
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informatie omvatten die is verzameld bij publiek beschikbare bronnen, uw voormalige werkgevers of collega's,
scholen die u hebt bezocht, kredietinformatiebureaus en strafregisterdatabanken. U krijgt meer informatie
over de aard van een dergelijk antecedentenonderzoek voordat het begint. Indien vereist door de van
toepassing zijnde lokale wetgeving, kan u worden gevraagd om bepaalde achtergrondinformatie (waaronder
gevoelige gegevens) rechtstreeks aan Avanade te verstrekken.

Deze bronnen zijn particuliere bronnen, tenzij de bron uitdrukkelijk als "openbaar" is vermeld. Het is mogelijk dat
deze bronnen uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de EU hebben bewaard.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens? Waar bevinden ze zich?
In het algemeen zal de toegang tot uw persoonsgegevens worden beperkt om het aantal mensen in de
wereldwijde organisatie van Avanade dat deze nodig heeft voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze
Privacyverklaring te minimaliseren, waaronder uw potentiële toekomstige managers en hun vertegenwoordigers,
medewerkers van de HR-, IT-, Compliance, Marketing-, Juridische, Financiële en Boekhoudkundige en Interne
Audit-afdeling.

Als internationale organisatie met wereldwijde IT-systemen kunnen uw persoonlijke gegevens worden
doorgegeven aan andere Avanade-kantoren in de wereldwijde organisatie van Avanade. Avanade heeft interne
beleidsregels om een gelijkwaardig niveau van bescherming te garanderen binnen de wereldwijde organisatie
van Avanade. Elke doorgifte van uw persoonlijke gegevens naar andere kantoren van Avanade (met inbegrip van
doorgiften van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) naar buiten de EER) wordt geregeld door
Avanades gegevensoverdrachtovereenkomsten tussen bedrijven. Een lijst van de Avanade-kantoren die uw
persoonlijke gegevens kunnen verwerken en hun contactinformatie vindt u hier.

Bovendien kan Avanade, indien nodig, uw persoonsgegevens delen met derden, zoals derde dienstenaanbieders
(waaronder Adobe) en overheidsinstanties. Alvorens dit te doen, neemt Avanade maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Dienstverleners en professionele adviseurs aan wie uw persoonsgegevens
worden verstrekt, worden geacht en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens
te beschermen en mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende categorieën van derden hebben toegang tot uw
persoonsgegevens:
•

Recruiters die werken met het land waar de functie waarvoor u solliciteert wordt uitgeoefend. Dergelijke
personen kunnen in een ander land gevestigd zijn;

•

Aanwervende managers en andere interviewers. Vaak zullen deze personen gevestigd zijn in het land waar
de functie wordt uitgeoefend, maar in sommige gevallen kunnen ze in andere landen gevestigd zijn;

•

Het wereldwijde Talent Acquisition team van Avanade, dat bestaat uit een beperkt aantal personen die in
verschillende landen zijn gevestigd;

•

Personen die administratieve en IT-ondersteunende functies vervullen;
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•

Bevoegd personeel bij onze dienstverleners, inclusief:
o

De tools die het Talent Acquisition Systeem van Avanade en/of het Carrièresysteem van Avanade
momenteel of in de toekomst zullen hosten en ondersteunen;

o

Bedrijven die zijn ingehuurd om, indien van toepassing, antecedentenonderzoeken uit te voeren. Deze
bedrijven kunnen in een ander land zijn gevestigd en gegevens verkrijgen uit andere landen waar u
hebt gewoond, gewerkt of gestudeerd, voor zover dit relevant is in het kader van een
antecedentenonderzoek. U ontvangt meer informatie over een dergelijk onderzoek voordat het begint;

•

Overheidsfunctionarissen
wetshandhavingsinstanties

voor
of

wie

wettelijke

gedingvoerende

meldingsvoorschriften
particulieren

in

kunnen

antwoord

op

gelden,
een

of

geldig

wetshandhavingsproces (bevelschrift, dagvaarding of bevel van de rechter); en
•

Een derde in verband met een voorgenomen of feitelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture,
toewijzing, doorgifte of andere vervreemding van het geheel of een deel van Avanades activiteiten, activa of
aandelen (inclusief in verband met een eventueel faillissement of soortgelijke procedure). Een derde partij in
verband met een voorgesteld of daadwerkelijk klantproject.

Tenzij anders wordt meegedeeld, worden al uw persoonsgegevens van binnen de Europese Economische
Ruimte aan derden buiten de Europese Economische Ruimte EER) gebaseerd op een besluit waarbij het
beschermingsniveau passend wordt verklaard of vallen ze onder de standaard contractuele bepalingen. Alle
andere internationale doorgiften van uw persoonsgegevens, die afkomstig zijn van buiten de EER, zullen
plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke internationale mechanismen en waarborgen voor de
doorgifte van gegevens.

Hoe lang zal Avanade mijn persoonsgegevens bewaren?
Als u een werkaanbod van Avanade ontvangt en accepteert, worden de persoonsgegevens die tijdens de aan
uw indiensttreding voorafgaande periode zijn verzameld, opgenomen in uw personeelsdossier van Avanade, dat
gedurende en na beëindiging van de tewerkstelling bij Avanade moet worden bewaard. Indien Avanade u niet in
dienst neemt, kan Avanade niettemin doorgaan met het bewaren en gebruiken van de persoonsgegevens die
tijdens het wervingsproces zijn verzameld om u in overweging te nemen voor nieuwe functies en, indien van
toepassing, om terug te verwijzen naar een eerdere sollicitatie als u in de toekomst opnieuw een cv of andere
informatie aan Avanade bezorgt, alsmede voor systeembeheer, om onderzoek en analyse uit te voeren en u uit
te nodigen om deel te nemen aan het Avanade Careers-systeem.

Avanade bepaalt de bewaartermijn van uw gegevens op basis van de volgende bewaarcriteria:
•

Avanade bewaart uw persoonsgegevens zolang het een duurzame relatie met u onderhoudt;

•

Avanade bewaart uw persoonsgegevens wanneer dat op grond van een wettelijke verplichting die op hem
rust, vereist is;
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•

Avanade bewaart uw persoonsgegevens wanneer dit raadzaam is om de rechtspositie van Avanade te
beschermen of te verbeteren (bijvoorbeeld met betrekking tot verjaringstermijnen, procesvoering of
onderzoek door toezichthoudende instanties).

Hoe Avanade uw persoonsgegevens beschermt.
Avanade maakt gebruik van organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies of misbruik. Als we een contract afsluiten met derde leveranciers voor het verlenen
van diensten die hen in staat kunnen stellen toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, eisen we van hen
contractueel dat ze soortgelijke beveiligingscontroles uitvoeren.

Hoe kunt u een kopie van het interne Privacybeleid van Avanade verkrijgen, toegang vragen
tot uw persoonsgegevens of contact met ons opnemen met vragen of feedback?
Als u een vraag, opmerking of klacht hebt of meer informatie wenst over Avanades Internationale Beleid inzake
Gegevensprivacy, kunt u contact met ons opnemen via AvanadeDPO@avanade.com.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met
SubjectAccessRequest@Avanade.com

U hebt (in de omstandigheden en onder de voorwaarden en behoudens de uitzonderingen uiteengezet in de
toepasselijke wetgeving) het recht:
•

om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens: u hebt bijgevolg het recht om toegang te vragen tot de
persoonsgegevens die wij over u verwerken en tot bepaalde informatie over deze verwerking;

•

om de rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen: u hebt bijgevolg het recht om de rectificatie of de
aanvulling te vragen van al uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zouden zijn;

•

om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens: u hebt bijgevolg het recht om te verzoeken om
verwijdering van uw persoonsgegevens, ook wanneer dergelijke persoonsgegevens niet langer nodig zijn om
de doeleinden te bereiken;

•

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u hebt bijgevolg het recht om te vragen
dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken;

•

de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen: u hebt bijgevolg het recht om te vragen
dat wij uw persoonsgegevens slechts in beperkte omstandigheden verwerken, ook met uw toestemming;

•

een kopie of de portabiliteit van uw persoonsgegevens aan te vragen: u hebt bijgevolg het recht op een kopie
van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht deze
toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met Avanades team voor gegevensbescherming
op AvanadeDPO@avanade.com. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op het recht van Avanade om
persoonsgegevens te verwerken die zijn verkregen vóór de intrekking van uw toestemming, noch op het recht
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van Avanade om delen van de verwerking voort te zetten op basis van andere rechtsgronden dan uw
toestemming.

Als u, ondanks de inzet en inspanningen van Avanade om uw persoonsgegevens te beschermen, van mening
bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden, hebt u te allen tijde het recht om een klacht
in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land
waar u van mening bent dat de wetgeving op gegevensbescherming is geschonden.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op AvanadeDPO@avanade.com.

Voor werkzoekenden van andere landen:
Deze Privacyverklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:
•

Bahasa Malaysia

•

Braziliaans Portugees

•

Chinees

•

Nederlands

•

Frans

•

Duits

•

Italiaans

•

Japans

•

Spaans

•

Pools

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en vertalingen van deze Privacyverklaring, heeft de
Engelse versie van deze Privacyverklaring voorrang.

Lijst van Avanade-entiteiten en hun contactgegevens
Meer informatie over Avanade (en, indien relevant, zijn vertegenwoordiger) vindt u hieronder. Elke buiten de
Europese Unie gevestigde Avanade-entiteit wordt vertegenwoordigd door Avanade Inc.

Land van Oprichting

Wettelijke Benaming

Adres

Australië

Avanade Australia Pty Ltd

48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW, 2009

Oostenrijk

Avanade Österreich GmbH

Schottenring 16, AT-1010 Wien

België

Avanade Belgium SPRL

Medialaan 38
B-1800 Vilvoorde
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Land van Oprichting

Wettelijke Benaming

Adres

Brazilië

Avanade do Brasil Ltda.

Rua Bonnard, 980, Bloco 10, Andar 6.
Alphaville -- CEP 06.465-134
City of Barueri, Sao Paulo, Brazilië

Canada

Avanade Canada Inc.

200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON
M5V 3C7

Canada

Infusion Development Inc.

c/o Avanade Canada

(Canada)

200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON, M5V 3C7

China

Avanade (Guangzhou)

Unit 7, 10th Floor, HNA Tower, No. 8.,

Computer Technology

Linhe Zhong Lu, Tianhe District

Development Co, Ltd

Guangzhou Municipality
Volksrepubliek China

Denemarken

Avanade Denmark A/S

Arne Jacobsens Allé 15
DK-2300 København S
Denemarken

Finland

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5
00180 Helsinki
Finland

Frankrijk

Avanade France SAS

Imm. Bords de Seine 1- 3, esplanade du
Foncet, 92130 Issy les Moulineaux

Duitsland

Avanade Deutschland GmbH

Campus Kronberg 7
D-61476 Kronberg im Taunus
Duitsland

Hong Kong

Avanade Hong Kong Limited

Room 1202, Unit 1, 12/F, International
Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Ierland

Avanade Ireland Limited

3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street
Upper, Dublin 4

Italië

Avanade Italy Srl

Via Roberto Lepetit 8/10,
20124 Milano, Italië

Japan

Avanade Japan K.K.

MFPR Roppongi Azabudai Building,
1-8-7, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 107-8672, Japan
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Land van Oprichting

Wettelijke Benaming

Adres

Maleisië

Avanade Malaysia Sdn. Bhd.

Suite 22.01, Level 22, The Gardens North
Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed
Putra, 59200 Kuala Lumpur, Maleisië

Nederland

Avanade Netherlands B.V.

Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Noorwegen

Avanade Norway AS

Rolfsbuktveien 2, 1364 Fornebu,
Noorwegen

Polen

Avanade Poland sp. zo. o.

ul. Lubicz 23 A, 31-503 Krakau

Singapore

Avanade Asia Pte Ltd

250 North Bridge Road
#33-00 Raffles City Tower
Singapore 179101

Spanje

Avanade Spain, S.L.U

Passeig Sant Gervasi, núm. 51
Planta 4, Modulo B
08022 Barcelona
Spanje

Zweden

Avanade Sweden AB

Alstromergatan 12
Box 12502
SE-102 29 Stockholm

Zwitserland

Avanade Schweiz GmbH

Richtistrasse 11, 8304 Wallisellen,
Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Avanade Europe Holdings

30 Cannon Street, Londen, EC4M 6XH

Limited
Verenigd Koninkrijk

Avanade Europe Services Ltd

30 Cannon Street, Londen, EC4M 6XH

Verenigd Koninkrijk

Avanade UK Limited

30 Cannon Street, Londen, EC4M 6XH

Verenigd Koninkrijk

Infusion Development UK

c/o Avanade UK: 30 Cannon Street,

Limited

Londen, EC4M 6XH

Avanade Holdings LLC

Corporation Trust Center, 1209 Orange

Verenigde Staten

Street, City of Wilmington, County of
Newcastle, DE 19801
Verenigde Staten

Avanade International Corp

Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, City of Wilmington, County of
Newcastle, DE 19801

10

Land van Oprichting

Wettelijke Benaming

Adres

Verenigde Staten

Avanade Inc. (US)

818 Stewart Street, Suite 400
Seattle, WA 98101

Verenigde Staten

InfusionDev LLC (US)

c/ Avanade Inc. 818 Stewart Street, Suite
400
Seattle, WA 98101
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