PRIVACYVERKLARING
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke
gegevens het Werkgeversservicepunt van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Het WerkgeversServicepunt verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens aan ons geeft. Dit kunnen gegevens zijn zoals, uw naam,
adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en uw contactgegevens.
Afhankelijk van het product of dienst worden meer of minder gegevens van u verwerkt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan nodig en alleen voor de doelen
waarvoor ze zijn verzameld. Wij houden ons aan de verplichtingen van de archiefwet. Voor
bewaartermijnen die niet aan die wet moeten voldoen, maken wij vooraf bekend hoe lang wij uw
gegevens bewaren. Bijvoorbeeld bij gegevens voor de inschrijving van een nieuwsbrief.

Wat doen we met uw gegevens?
Wij beschermen uw persoonsgegevens. We werken met uw gegevens als dat volgens de wet mag.
Dat doen we alleen:
•
als u toestemming heeft gegeven. Het moet voor u dan wel duidelijk zijn waar de
toestemming voor is en wat de gevolgen zijn van toestemming geven. U kunt uw toestemming altijd
intrekken;
•

als dat volgens de wet moet;

•

als we een overeenkomst met u moeten uitvoeren;

•
als het gaat om vitaal belang voor u. Een vitaal belang is bijvoorbeeld een dringende
medische noodzaak, bijvoorbeeld omdat u buiten bewustzijn bent;
•
als we een publiekrechtelijke taak moeten uitvoeren of een taak van algemeen belang. Het
kan dan gaan om een taak van het WerkgeversServicepunt zelf of van een overheidsorganisatie die
de gegevens ontvangt;
•
als het gaat om 'gerechtvaardigd belang' van het WerkgeversServicepunt. Het gaat hierbij om
taken die nodig zijn om het dagelijks werk uit te voeren. Het WerkgeversServicepunt weegt hierbij
steeds af of wij met minder persoonsgevoelige gegevens hetzelfde resultaat kunnen bereiken. We
voeren ook altijd een privacy toets uit waarin we uw belang en het belang van het
WerkgeversServicepunt afwegen bij het delen van uw gegevens.

Informatie delen met andere organisaties
Uw persoonsgegevens delen we alleen met andere organisaties als het verenigbaar is met het doel
waarvoor we het van u hebben gekregen (bijvoorbeeld voor onderzoek en statistiek). Als dat het
geval is informeren wij u hierover.
Het WerkgeversServicepunt beschermt uw persoonsgegevens. Als wij uw gegevens delen met andere
organisaties omdat zij in opdracht van ons met uw gegevens werken vragen wij altijd garanties. Deze
garanties staan in een officiële verwerkersovereenkomst. Zo zorgen wij ervoor dat die organisatie uw
gegevens net zo beveiligen en vertrouwelijk behandelen als wij. Het WerkgeversServicepunt blijft
verantwoordelijk. Wij delen gegevens alleen om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren of
omdat wij dat volgens de wet moeten.
Voor het delen van gegevens naar organisaties in landen buiten de Europees Economische Ruimte
(EER) gelden aanvullende regels.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij beveiligen uw persoonsgegevens door maatregelen te nemen om:
•

misbruik en verlies van uw gegevens te voorkomen;

•

te zorgen dat alleen mensen die er recht op hebben of toestemming hebben uw gegevens
kunnen zien;

•

te zorgen dat uw gegevens alleen voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld worden
gebruikt.

Deze maatregelingen voldoen aan de geldende beveiligingsnormen.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U neemt hiervoor
contact op met het WerkgeversServicepunt door een mail te sturen naar contact@wsp-nhn.nl.
Vermeld in het onderwerp; persoonsgegevens online banenmarkt.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website geplaatst worden op het apparaat van de
bezoeker. Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige laten de website beter werken en
maken weinig of geen inbreuk op de privacy van de bezoekers. Voor deze is uw toestemming meestal
niet nodig is. Er zijn ook cookies die allerlei informatie van u opslaan. Deze moeten aan u gemeld
worden en kunnen niet worden gebruikt zonder uw toestemming.
Het WerkgeversServicepunt gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Om de website te kunnen verbeteren door te kijken naar statistieken werkt het
WerkgeversServicepunt met Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google.

Informatie over uw bezoek aan onze website banenmarktnhn.nl is anoniem en wordt versleuteld. De
optie 'Gegevens delen' met Google staat uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in
combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Toestemming vragen
voor deze cookies is niet nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u
www.banenmarktnhn.nl opent.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
de browser verwijderen.

Overige informatie
Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u in contact komen met onze
functionaris gegevensbescherming?
Mail naar contact@wsp-nhn.nl
Het WerkgeversServicepunt zal u in contact brengen met de Functionaris Gegevensbescherming of
de Privacy Officer. De FG en de Privacy Officer zullen uw gegevens niet delen met het
WerkgeversServicepunt als u dat niet wilt.
Het WerkgeversServicepunt besteedt veel aandacht aan deze privacyverklaring. Daarom kan het zijn
dat er soms zaken veranderen. Wanneer het om relevante informatie voor u gaat, zullen wij u
informeren via een nieuwsbericht.

