PrivPrivacy voorwaarden
Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Wanneer je informatie aan ons verstrekt, gaan wij hier
zorgvuldig mee om. Hoe wij dit doen en voor welke doelen wij je informatie gebruiken, staat in dit
privacy statement.
Wie zijn wij?
Dit is het privacy statement van Vacaturevoetzorg.nl die zich bezig houden met diensten op het
gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling (hierna ook aangeduid met “ons” of “wij”).
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
Ons adres is Waalstraat 52 7555 WE Hengelo(O)
Wanneer verwerken wij jouw informatie?
Wij verwerken je persoonsgegevens op het moment dat je contact met ons opneemt en je gegevens
bij ons achterlaat.
Dit kan bijvoorbeeld via onze website wanneer je je inschrijft om bemiddeld te worden naar werk,
solliciteert op een functie bij ons of bij een van onze opdrachtgevers.

Voor welke doelen gebruiken wij jouw informatie?
Arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever
Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor (het aangegeven doel van) arbeidsbemiddeling
dan worden je persoonsgegevens opgenomen in onze centrale databank. Dit gebeurt als je gericht
solliciteert op een functie die bij ons is geplaatst. Opname in de centrale databank betekent dat de
door jou verstrekte persoonsgegevens voor het doel wordt gebruikt.
Je gegevens kunnen worden gebruikt om:
•
•
•
•

een arbeidsbemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en je te bemiddelen
naar werk bij onze opdrachtgevers;
je geschiktheid voor een functie of opdracht te kunnen beoordelen;
je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële)
opdrachtgevers en/of relaties;
je ter beschikking te stellen aan en werkzaamheden te laten verrichten voor onze
opdrachtgevers; uitvoering te kunnen geven aan de met jou gesloten overeenkomst;

•
Behandeling sollicitaties vacature voetzorg.nl
Wanneer je solliciteert op een functie/vacature geplaatst bij vacaturevoetzorg.nl dan worden je
gegevens gebruikt om:
•
•
•

met jou in contact te treden en contact te onderhouden over je sollicitatie;
je geschiktheid voor de functie of opdracht waarop je hebt gesolliciteerd te kunnen
beoordelen;
je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten webomgevingen, (self service) portals.

Het aangaan van een zakelijke relatie
Je gegevens worden gebruikt om:
•
•

uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde dienstverlening en/of de overeengekomen
opdracht en/of overeenkomst;
een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan

Ook kunnen wij je persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:
•
•
•
•

om uitvoering te geven aan de door jou - via de website
naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken,
interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke
informatie (bijvoorbeeld via e-mail)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het is noodzakelijk dat je ons persoonsgegevens verstrekt (welke per situatie en doel kunnen
verschillen), en/of geen uitvoering kunnen geven aan de door jou gevraagde dienstverlening.
Bij arbeidsbemiddeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen
Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
Titel, geslacht
Geboortedatum
(Wens)functie
Curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en
diploma’s)
Foto (indien je hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties
Gewenst salaris
Beschikbaarheid (aantal uren per week en welke dagen van de week)
Reisafstand bereidbaarheid
Rijbewijs ja/nee
Type ID bewijs en documentnummer (indien verwerkt bij de inschrijving)
Andere door jou in het kader van de arbeidsbemiddeling verstrekte gegevens

Wanneer je werkt of gaat werken via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever)
De hiervoor bij ‘arbeidsbemiddeling’ genoemde gegevens
•
•
•
•
•
•
•

Nationaliteit, burgerlijke staat
Bankrekeningnummer
Personeelsnummer
Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
BSN, type ID bewijs en documentnummer
kopie ID-bewijs, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning (voor zover bij wet- en/of
regelgeving voorgeschreven)
Doelgroep informatie/doelgroep verklaring (indien van toepassing)

Je bent een zakelijke relatie
Zakelijke contactgegevens
•
•

Gegevens voor het onderhouden van de relatie
Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze
besloten web-omgevingen en/of (self service) portals, worden deze gegevens eveneens door
ons verwerkt.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens verwerken wij op de volgende rechtsgronden:
•

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt of is
aangegaan en waarbij jij partij bent. Denk hierbij aan een dienstverleningsovereenkomst,
overeenkomst tot arbeidsbemiddeling, arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

Beveiliging van jouw informatie
Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te
nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.
Werknemers van vacature voetzorg.nl, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn
gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bij arbeidsbemiddeling maken wij gebruik van deels geautomatiseerde besluitvorming.
Hiervan is sprake
•
•

als je je tot ons wendt om bemiddeld te worden naar een specifieke vacature bij één van onze
opdrachtgevers; of
als je in het algemeen bemiddeld wil worden naar werk bij één van onze opdrachtgevers.

Dit doen wij om op een zo efficiënt mogelijke manier vacatures in te vullen. De beoordeling van
geschiktheid vindt objectief plaats.
Hoe werkt dit? Als je bemiddeld wil worden naar werk/een specifieke vacature, ontvangen wij van jou
informatie, zodat wij kunnen beoordelen of je geschikt bent voor een bepaalde functie. Op basis van
deze informatie wordt aan de hand van de objectieve vereisten voor een specifieke functie
geautomatiseerd beoordeeld in hoeverre je geschikt bent voor de betreffende functie. Vervolgens
zullen wij deze uitkomsten bekijken en beoordelen of je ook daadwerkelijk past op de betreffende
functie.
Er vinden interne controles plaats om te borgen dat de geautomatiseerde besluitvorming correct en
objectief plaatsvindt, zodat we er zeker van zijn dat iedereen gelijk wordt behandeld en er niet wordt
gediscrimineerd. Als je je niet kan vinden in de wijze waarop wij gebruik maken van geautomatiseerde
besluitvorming, als je hiertegen bezwaar hebt of verdere uitleg wil ontvangen, neem dan contact op
met ons. Zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

Wat zijn je rechten?
Je kunt ons op elk gewenst moment vragen om inzage in jouw persoonsgegevens of om het wijzigen,
aanvullen of verwijderen ervan.
Daarnaast kun je ons vragen om de persoonsgegevens die wij over jou verwerken te beperken en/of
om je persoonsgegevens over te dragen.
Recht van bezwaar
Ook met bezwaren over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en/of indien je
geen informatie (meer) van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of
overige activiteiten kun je contact met ons opnemen.
Jouw verzoeken en/of bezwaren kun je richten aan ons. Zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.
Bij vragen, opmerkingen en klachten
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de manier
waarop wij jouw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij je contact
op te nemen met ons
Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Mevrouw Carola Mulder Waalstraat 52 7555 WE Hengelo
Mevrouw Pasja Wolbers Weefkamer 87 7641 LM Wierden
Aanpassingen privacy statement
Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze
website te raadplegen.

