Privacyverklaring werkenoverheid.nl
Achtergrond
De website werkenoverheid.nl is een site van HSP Reclame en communicatie B.V., te
Rosmalen Nederland.
In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we
dat doen. Je kunt in deze privacyverklaring ook jouw rechten lezen met betrekking tot de
verwerking van jouw persoonsgegevens.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen via: info@werkenoverheid.nl
Werkenoverheid.nl hecht grote waarde aan het beschermen van jouw privacy naar
aanleiding van het gebruik van onze site. Wij streven ernaar om een veilige
gebruikerservaring te bieden.
Wet en regelgeving
Werkenoverheid.nl houdt zich aan de geldende wetgeving voor bescherming van
persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van jouw gegevens en geeft
jouw verscheidene rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de verwerking
ervan. De site werkenoverheid.nl bevat mogelijk links naar andere websites waarover wij
geen zeggenschap hebben. Werkenoverheid.nl wijst daarom dan ook alle verantwoordelijk
af voor de verwerking van gegevens en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van
websites waarnaar wordt doorgelinkt vanaf de site werkenoverheid.nl.
Verzamelen en bewaren van gegevens
Als kandidaat, op zoek naar een vacature hoef je geen privacygevoelige gegevens te
verstrekken. Er is enkel een cookie-beleid van toepassing.
Voor overige functionaliteit van deze website zal werkenoverheid.nl vragen om
persoonsgegevens, waaronder; naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
contactgegevens en mogelijk overige persoonsgegevens waaruit jouw identiteit te
achterhalen is. Voor correcte werking van overige functionaliteit worden eventueel
demografische gegevens verzameld die niet uniek voor jou zijn. Dit zijn postcode, leeftijd,
geslacht en de soorten werk waarin je geïnteresseerd bent.
Soms verzamelen wij eventueel een combinatie van deze twee soorten gegevens.
Mogelijk verzamelen wij ook bepaalde gegevens over het gebruik van onze site, zoals welke
pagina's er worden bezocht en welke diensten je gebruikt. Maar ook gegevens over
computer hardware, software, IP-adres, browsertype, domeinnamen, tijden van toegang en
doorverwijzende websiteadressen. Deze worden gebruikt voor het optimaliseren van de site
en zijn nooit gekoppeld aan persoonsgegevens.

Plaatsing cv en persoonlijke gegevens
Voor correcte werking van bepaalde functionaliteit van de site werkenoverheid.nl wordt
gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken. Denk hierbij aan gegevens die persoons
beschrijvend, betreffende culturele gegevens, betreffende jouw gedrag, betreffende jouw
voorkeuren of overige beschrijvende gegevens. Deze gegevens komen voornamelijk naar
voren indien je gebruik maakt van het plaatsen van een curriculum vitae (cv). Indien deze
gegevens, geheel op vrije keuze, worden verstrekt geef je daarmee toestemming deze
gegevens te gebruiken en te verwerken. De verwerking is conform de regels zoals
beschreven zijn in deze privacyverklaring.
Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor o.a.; het correct verwerken van jouw
registratie, om jouw vragen te beantwoorden, om de werking van en gebruikerservaring van
de website te verbeteren en om producten en diensten correct te kunnen leveren.
Wij kunnen, indien je hiermee instemt bij registratie op werkenoverheid.nl of later, of voor
zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, jouw contactgegevens gebruiken om emails of andere mededelingen te zenden. Dit zijn berichten over updates met betrekking tot
de website, nieuwe vacatures op werkenoverheid.nl en andere plaatsingen die voor jou van
belang kunnen zijn. Daarnaast heb je tijdens registratie op de site als vacaturezoeker of
opdrachtgever, de keuze om extra mededelingen, informatie en reclame te ontvangen. Deze
informatie is inclusief maar niet beperkt tot gratis informatieve nieuwsbrieven van
werkenoverheid.nl over onderwerpen die voor jou van belang kunnen zijn, zoals
bijvoorbeeld advies over carrièremanagement.
Openbaarmaking van gegevens aan anderen
Werkenoverheid.nl deelt geen persoonsgegevens, overige persoonsgegevens of
gebruiksgegevens van de website, behalve voor zover hieronder aangegeven.
1. Indien je zelf toestemming hiervoor geeft i.v.m. een correcte werking van functionaliteit
van werkenoverheid.nl. Denk hierbij aan een sollicitatie via werkenoverheid.nl. of indien je
bijvoorbeeld het geplaatste cv openbaar maakt.
2. Werkenoverheid.nl kan dergelijke gegevens openbaar maken aan bedrijven en personen
die namens ons taken uitvoeren. De taken die namens ons worden uitgevoerd zijn o.a. het
hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens en het bieden van klantenservice,
het commercieel bewerken van (potentiële) opdrachtgevers. De gegevens worden enkel
gebruikt voor het uitvoeren van de primaire functie waarvoor deze personen of bedrijven
worden ingehuurd. Werkenoverheid.nl zal toezien op correct gebruik van de gegevens.
3. Werkenoverheid.nl kan dergelijke gegevens openbaren als werkenoverheid.nl op grond
van de geldige wet en regelgeving hiertoe verplicht wordt. Werkenoverheid.nl kan indien
noodzakelijk voor bescherming van alle eigen rechten, niet beperkt tot het recht van
eigendom, de gegevens openbaren.

Database cv
Werkenoverheid.nl biedt de mogelijkheid om een cv in de database te zetten. Dit kan als
volgt plaatsvinden:
1. Niet te raadplegen: plaatsen van jouw cv in de database en hierbij niet toestaan dat het cv
te raadplegen is voor organisaties. Het cv is hierdoor niet te vinden voor organisaties die
toegang hebben tot de cv-database van werkenoverheid.nl. Je kunt het cv echter wel
gebruiken bij sollicitaties. Op het moment van sollicitatie deel je zelf actief jouw gegevens.
2. Wel te raadplegen of te delen: plaatsen van jouw cv in de database en hierbij wel toestaan
dat het cv te raadplegen is voor organisaties. Het cv is hierdoor wel te vinden voor
organisaties die toegang hebben tot de cv-database van werkenoverheid.nl. Je kunt het cv
ook gebruiken bij sollicitaties. Op het moment van sollicitatie deel je zelf actief jouw
gegevens.
Werkenoverheid.nl zal er alles aan doen om de toegang tot de cv-database (of kopieën
daarvan) te beperken tot de geregistreerde organisaties, echter werkenoverheid.nl kan niet
garanderen dat andere partijen geen toegang zullen krijgen tot de cv-database.
Werkenoverheid.nl is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van gegevens in de cvdatabase door derden ook niet indien cv's eerder actief gedeeld zijn.
Mutaties van jouw gegevens en/of wensen
Jouw eigen profielgegevens of gegevens uit jouw cv kun je op elk moment bekijken,
corrigeren, updaten of wijzigen. Je kunt ook kiezen om jouw profielgegevens gedeeltelijk of
in zijn geheel verwijderen. Jouw gegevens zijn dan niet meer toegankelijk via
werkenoverheid.nl. De archiefkopie wordt overigens eeuwig bewaard voor doeleinden van
accountantscontrole en administratieve redenen.
Intrekken instemming Privacyverklaring of overige verleende toestemming is mogelijk door
het versturen van een mail aan: info@werkenoverheid.nl. Verder gebruik van de dienst is
dan mogelijk ook onderbroken. Indien je je gegevens wil opvragen kun je een verzoek
indienen via info@werkenoverheid.nl.
Veiligheid
Werkenoverheid.nl heeft alle benodigde technische en organisatorische maatregelen
getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik door derden.
Werkenoverheid.nl kan echter nooit garanderen dat getroffen maatregelen niet te omzeilen
zijn voor nu of in de toekomst.
Wijzigingen in de Privacyverklaring
Werkenoverheid.nl is op ieder moment gerechtigd deze privacyverklaring aan de passen of
uit te bereiden. De wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de site
werkenoverheid.nl. Indien er vragen zijn n.a.v. een wijziging, aarzel dan niet ons te e-mailen
op info@werkenoverheid.nl.

Juridische informatie en contactgegevens
Jouw gegevens worden verstrekt aan werkenoverheid.nl en worden verwerkt door HSP
Reclame en communicatie B.V. De gegevens worden gehost en/of opgeslagen in een
database op Nederlandse servers. Werkenoverheid.nl is gevestigd te Rosmalen, Nederland.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 oktober 2019

