Netwerkgroep JobRunners
J.C. van Markenlaan 3
2285 VL Rijswijk
Privacyverklaring JobRunners
Via de website van JobRunners en andere kanalen kunnen privacygevoelige gegevens, oftewel
persoonsgegevens worden aangeboden en verwerkt. JobRunners acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet AVG stelt. JobRunners is de
verantwoordelijke voor de gegevensbewerking. In deze privacyverklaring legt JobRunners u uit welke
persoonsgegevens JobRunners verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Persoonsgegevens op basis van uw informatieverstrekking op onze website
Door het gebruik maken van de geboden functionaliteiten van de website, het vragen van contact,
het solliciteren op een vacature of het doen van een open sollicitatie, laat u bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat
ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor
diegenen die de website als particulier of potentiële werknemer gebruiken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Uw bericht dat u op onze website achterlaat; ·Curriculum vitae
Door uw gegevens op onze website achter te laten geeft u JobRunners uitdrukkelijk toestemming om
deze gegevens te gebruiken en vast te leggen in ons systeem. U geeft JobRunners toestemming om
de door u verstrekte gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen over huidige of
toekomstige vacatures.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die nu of in de toekomst door middel
van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
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ALGEMEEN:


Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt



Cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies op onze website.



Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens alsmede
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan.



Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.



Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.



Klachten en vermoeden datalek.
Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw data omgaan of indien u het
vermoeden heeft van een datalek verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden
via telefoonnummer: 070 – 3456574

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 19 april 2018
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