Privacy statement en cookiebeleid - Bescherming persoonsgegevens
Wanneer je op onze website komt en je één van de contact/registratie formulieren opent, vragen wij
jouw om gegevens. We vragen zo min mogelijk.
We volgen je locatie niet, en hoeven ook geen toegang tot jouw foto’s etc. We verwachten ook geen
koppelingen met Facebook, LinkedIn of andere social media kanalen.
De gegevens die je invult verkopen we niet aan anderen.
Waarom we gegevens nodig hebben?
Als je jouw gegevens invult op onze website dan willen we je goed van dienst zijn.
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding
staan tot de dienstverlening van Jobment. Bijvoorbeeld om jou via een nieuwsbrief te informeren
over een nieuwe activiteit van Jobment. Wil je niet benaderd worden via deze nieuwsbrief, dan kan
je dit aangeven door in de nieuwsbrief onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Alle gegevens die wij van jou ontvangen worden opgeslagen, op een beveiligde server geplaatst en zo
goed mogelijk beschermt tegen diefstal en misbruik.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Jobment zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om jou van dienst te
zullen zijn in de zoektocht naar kandidaten of de zoektocht naar jouw droombaan.
Gegevens verstrekken aan derden?
Jobment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze dienstverlening en in overleg met jou. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.
Gegevens inzien
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@jobment.nl.
Cookies
We maken met onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden op je pc.
De eerste keer dat je onze website bezoekt krijg je een melding hierover. Als je doorgaat op onze
website of op de ‘Accepteren’ button klikt, geef je daarmee aan dat je akkoord bent met deze
cookies.
Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te vullen als je vaker op onze website komt.
Ook kunnen we de cookies gebruiken om onze website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en
waar nodig te verbeteren. We zijn er eerlijk over dat we de cookies ook gebruiken voor
marketingdoeleinden zoals advertenties. Het staat je natuurlijk vrij de cookies uit te schakelen.
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Wat willen we van je weten?
Voor- en achternaam: We willen je netjes kunnen aanspreken als we je een email sturen of op een
andere manier contact hebben. Telefoonnummer: We nemen graag persoonlijk contact met je op
over je vraag of opmerking. E-mailadres: We kunnen met je in contact treden per mail over
interessante vacatures.
Hoe lang bewaren we de informatie?
Als je een contact/registratie formulier invult op onze website wordt dit maximaal 12 maanden
bewaard.
Beveiliging
Jobment hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige
(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Jobment toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover
bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Jouw privacy rechten
Wanneer je een verzoek doet tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw
persoonsgegevens doet, zal Jobment je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan je
indienen via info@jobment.nl.
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring
kan je contact met ons opnemen, via info@jobment.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld 15 mei 2018.
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