Privacyreglement

Datum: februari 2018

Werkpartner B.V.
INLEIDING
Dit is de Privacy Verklaring van WerkPartner B.V. (hierna: WP). WP samen met
haar dochters OverheidenOnderwijs B.V. en Werkend B.V. respecteert de
privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan WP wordt verstrekt, wordt
beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze Privacy Verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website, tijdens een intakegesprek en/of
een telefonische check van de door ingevulde persoonsgegevens om gebruik te
maken van onze dienstverlening.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Kandidaten
Inschrijving
Wanneer u zich inschrijft via de website of tijdens een intakegesprek op één van
onze kantoren kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:
•
 NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
•
 Geboortedatum en geslacht;
•
 Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
•
 Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd;
•
 Referenties en getuigschriften;
•
 Gegevens over beschikbaarheid, verlof en gewerkte uren.

Opdrachtgevers
Inschrijving
Wanneer u zich inschrijft via de website, informatie of dienstverlening
aanvraagt via de website of deelneemt aan een door ons georganiseerde
bijeenkomst kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
•
NAW gegevens, e-mailadres en telefoonummer;
•
Contactpersoon;
•
Functie contactpersoon.
•
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
•
Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor onze
opdrachtgevers;
•
Het begeleiden en matchen van kandidaten aan opdrachtgevers;
•
Het versturen van nieuwsbrieven; als u geen prijs stelt op deze informatie
kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
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Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via
uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
Functionele cookies
WP maakt gebruik van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek
wordt vergemakkelijkt.
Webstatistieken cookies
WP maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website gebruik wordt.
De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd
waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site
eerder heeft bezocht en via welke website de bezoeker op de webpagina terecht
is gekomen. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de
resultaten hiervan worden aan WP verstrekt.
De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden
naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. WP maakt
hierbij gebruik van de optie om uw IP-adres te anonimiseren, dat wil zeggen dat
uw IP-adres door Google wordt verkort.
Retargeting cookies
WP en derde partijen (met toestemming van WP) kunnen cookies op uw randapparatuur plaatsen om u, wanneer u op een later moment een andere website
bezoekt, een banner van WP te tonen die is afgestemd op uw interesses.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen
cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt
maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot
onderdelen van onze website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen
en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp
van de Help-functie van uw browser.

Doorgifte aan derden
Uw (persoons)gegevens worden enkel in Nederland opgeslagen en verwerkt en
niet aan derden verstrekt, tenzij WP daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht of rechterlijk bevel.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van WP, kan het voorkomen dat een of meer
onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde.
In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.
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Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw
gegevens
Als u wilt weten welke gegevens WP over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@werkpartner.com. Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek
in te dienen door middel van uw e-mailadres dat bij ons bekend is.
Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord van WP.

Bewaartermijnen
WP bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten
worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).
Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de
gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. WP adviseert u dan ook om deze
Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze
pagina.

Vragen?
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacy beleid, kunt u
contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
WerkPartner
Marga Klompélaan 22
1067 TX Amsterdam
06-10419434
06-21593478
info@werkpartner.com
www.werkpartner.com
KvK-nummer: 65806417
© 2018 WP | Alle rechten voorbehouden.
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