Privacybeleid Re-Job BV 25-05-2018
WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET
JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of zonder jouw toestemming aan derden
verstrekt!
https//www.re-job.nl
Opgesteld 18 mei 2018
Ingangsdatum: 25-05-2018
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
www.re-job.nl/Re-Job BV zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of zonder jouw
toestemming aan derden verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet
OVER ONS
www.re-job.nl wordt beheerd door Re-Job BV.
Onze gegevens zijn:
Re-Job BV
Breeweg 16
1251DX LAREN
KvK-nummer: 66120691
BTW-nummer: NL856403209B01
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt
aangemeld voor een workshop, training of coachingsessie, een contactformulier hebt ingevuld, je
hebt aangemeld voor het platform of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of
diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die
je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
♡
♡
♡
♡
♡
♡
♡
♡

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Website
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
IP-adres
CV (profiel, opleiding, werkervaring, competenties en vaardigheden)

1

Privacybeleid Re-Job BV 25-05-2018
MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven als je je hebt
opgegeven om deze te willen ontvangen. We doen dit niet met de gegevens die we verkregen
hebben via het downloaden van documenten en het aanvragen van workshops/trainingen en
gegevens die via onze contactformulier of via een bericht via e-mail binnengekomen zijn. Deze
gegevens gebruiken we slechts om je vraag of offerte aanvraag te beantwoorden.
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een
offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te
antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens niet op.
JOUW GEGEVENS OP re-job.nl
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt
aangemeld voor Re-Job Online Support, een contactformulier hebt ingevuld of een dienst hebt
afgenomen en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer
uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Onze nieuwsbrief en de lijst ingeschrevenen worden beheerd in Mailchimp. De servers van
Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven,
opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond
van het EU-VS Privacy Shield Framework.
RE-JOB ONLINE SUPPORT
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om het gebruik van Online Support zo optimaal en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of aan
derden verstrekken zonder jouw toestemming. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter
beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van persoonlijke coaching en
op maat gemaakte adviezen na de bevestiging van jouw toestemming. Je kunt zelf in het platform
aangeven welke gegevens zichtbaar zijn voor andere leden.
Bij een betaling van het lidmaatschap aan het Online Support word je voor de transactie altijd
verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor te weten Mollie Payment door
middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers
en worden dan ook niet door www.re-job.nl opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:
♡ Voor – en achternaam
♡ Gebruikersnaam
♡ Emailadres
Deze gegevens zijn noodzakelijk om je account te kunnen beheren. Je wachtwoord is voor ons niet
zichtbaar en kunnen we niet verstrekken aan jou of derden.
♡ Adres, postcode en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor het maken van een factuur wanneer je een betaalde dienst hebt
afgenomen. Tevens voor het kunnen bepalen in welke regio je werk zoekt en welke vacatures voor
jou interessant kunnen zijn.
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♡ Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over een vacature of op het laatste moment gewijzigde informatie
over je training of afspraak willen doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook
telefonisch. Het is nooit verplicht om je telefoonnummer in te vullen.
♡ e-Mailadres
Voor het maken van een afspraak, bevestiging, offerte/informatie aanvraag maken wij gebruik van
het door jou opgegeven e-mailadres.
♡ IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het inschrijven op Re-Job Online Support opgeslagen om misbruik bij betaling
te herkennen.
Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, email en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.
♡ CV
o Geboortedatum
o Opleiding
o Werkervaring
Je CV gebruiken we om inzicht te krijgen in je opleiding en werkervaring om aan de hand daarvan
mede te bepalen welke stappen je zou kunnen ondernemen om een baan te vinden of om een op
maatgemaakt stappenplan voor je samen te stellen. Geboortedatum is overigens niet verplicht. Je cv
verstrekken we pas aan derden na jouw toestemming en in een geanonimiseerde versie.
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder
versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
COOKIES
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser
op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is
opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
https://www.consuwijzer.nl/
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te
stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.
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FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook
(Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze
cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
GOOGLE ANALYTICS
Door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten
hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken,
zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je
ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben
we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet
persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.
https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_nl_eu.pdf
UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en
Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook
blokkeren per domein.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.
SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen
via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met
privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/update
Instagram (een bedrijf van Facebook) https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube (een bedrijf van Google) https://policies.google.com/privacy?gl=NL&hl=nl
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Twitter https://twitter.com/en/privacy#update
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LINKS
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar
een website buiten www.re-job.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van
cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende
website.
DROPBOX
Wij slaan de gegevens van onze kandidaten op in Dropbox. Dropbox is een clouddienst voor het
online opslaan van bestanden. De gebruiker kan er bestanden mee synchroniseren met verschillende
computers en mobiele apparaten en ze tegelijkertijd delen met derden. Gegevens van kandidaten
zijn alleen toegankelijk voor medewerkers en coaches van Re-Job die voor de uitoefening van hun
functie de persoonlijke gegevens nodig hebben. Zij krijgen toegang tot je gegevens na jouw
toestemming om de betreffende coach daartoe te machtigen. De gegevens op Dropbox zijn beveiligd
met een two factor authentication. Het privacybeleid van Dropbox vind je hier.
https://www.dropbox.com/privacy
MOLLIE PAYMENTS
Bij een betaling van het lidmaatschap aan het platform Re-Job Online Support word je voor de
transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor te weten Mollie
Payment door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet doorgegeven
aan onze servers en worden dan ook niet door www.re-job.nl opgeslagen. Het privacybeleid van
Mollie Payments vind je hier. https://www.mollie.com/nl/privacy
MONEYBIRD
Wij verzenden onze facturen en offertes via Moneybird. Moneybird is een online facturatie en
offerte dienst. Voor het verzenden van facturen en offertes dienen wij naam en adresgegevens te
vermelden. Deze gegevens worden opgeslagen in ons account van Moneybird. Onze boekhouding en
accountant hebben toegang tot deze gegevens. Het privacybeleid van Moneybird vind je hier.
https://www.moneybird.nl/privacy/
MAILCHIMP
MailChimp is een geautomatiseerd marketing platform en email marketing service en handelsnaam
van het Amerikaanse Rocket Science Group opgericht in 2001. Je schrijft je in op onze nieuwsbrief
door middel van een dubbele opt in. Dit wil zeggen dat je je emailadres opgeeft en een box aanvinkt
waarna je je inschrijving via een link in je mail bevestigt. Je kunt de nieuwsbrief opzeggen door de
link onder in de mail te volgen of ons een mailtje te sturen op info@re-job.nl. Het privacybeleid van
Mailchimp vind je hier. https://mailchimp.com/legal/privacy/
GOOGLE DOCUMENTEN
We kunnen je vragen om ter voorbereiding op een (coachings)gesprek een vragenlijst in te vullen. De
vragenlijst die je via het platform kunt invullen betreft dezelfde vragenlijst. Je kunt uiteraard zelf
bepalen of je dit wilt doen en welke informatie je met ons wilt delen. Uiteraard zijn deze gegevens
alleen voor jou en ons toegankelijk. Wil je niet meer in dit bestand voorkomen, dan zullen we op
jouw verzoek de gegevens definitief verwijderen. Meer informatie over het beleid van Google
Documenten vind je hier.
https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_nl_eu.pdf
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YOU CAN BOOK ME
Het online reserveringssysteem van het Britse softwarebedrijf Softy Software. Je kunt bij ons een
(telefonisch) gesprek inplannen via youcanbookme. Je opgegeven naam en telefoonnummer
verschijnen in onze elektronische agenda en mail. We gebruiken deze gegevens om contact met je op
te nemen op het ingeplande tijdstip. Meer informatie over het beleid van YouCanBookMe vind je
hier. https://www.youcanbook.me/privacy/
TESTINGTALENTS
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Testlokaal voor het afnemen van testen om je te
helpen bij het doorgronden van je talenten, mogelijkheden en eventuele valkuilen. We vragen altijd
jouw toestemming om je emailadres en naam te gebruiken om een test voor jou toegankelijk te
maken. Het privacybeleid van Testing Talents vind je hier.
https://www.testlokaal.nl/shared/pdf/Algemene-voorwaarden-testingtalents.pdf
TMA
De Talenten Motivatie Analyse Methode, in het kort TMA Methode, is een methode voor talent- en
competentiemanagement. TMA biedt hun klanten de mogelijkheid om te selecteren en coachen op
competenties en talenten. We vragen altijd jouw toestemming om je emailadres, geboortedatum en
naam te gebruiken om een test voor jou toegankelijk te maken.
TYPEFORM
Typeform is een programma waarmee je formulieren en vragenlijsten kunt samenstellen en de
antwoorden kunt verwerken tot bruikbare gegevens. De gegevens die we verzamelen worden intern
gebruikt voor inzicht in de doelgroep. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en/of zonder
jouw toestemming aan derden verstrekken.
Hier vind je de privacyvoorwaarden van Typeform. https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de
desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan
al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van
deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
RECHTEN
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna
wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond
vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te
rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een
schriftelijk inzageverzoek indienen.
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Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken
om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken
van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht
op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een
schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan
per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@re-job.nl
WIJZIGINGEN
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen
we op de website aankondigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Copyright © 2018 · Re-Job BV
Privacy Verklaring Disclaimer Algemene Voorwaarden
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