Privacyverklaring (versie 19 december 2018)
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw
persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Het gebruik van persoonsgegevens
Ons bedrijf verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via de
website, email, telefoon en apps. Wij kopen geen persoonsgegevens van derden.
Persoonsgegevens
Categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Alleen indien wij je CV ontvangen van jou dan hebben wij toegang tot:
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
• CV inhoud zelf
Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden.
Doeleinden
Ons bedrijf verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering
• Het bieden van begeleiding op maat
Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden.
Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Ons bedrijf zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in
deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij
nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Links naar andere websites
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen
verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy
statement van de betreffende website die je bezoekt.
Jouw rechten
Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw
verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden
blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je
sturen naar:
E-mail: jhdeweerd@icloud.com

