Privacyverklaring Stichting JobRotary
Stichting JobRotary (KVK nummer 08081375 / RSIN 816243323), is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren
de privacy van al onze bezoekers. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving
op het gebied van de privacy.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Jobrotary verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt met het doel om u te begeleiden naar (nieuw) werk.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:
voor- en achternaam;
geslacht;
-

geboortedatum;
geboorteplaats;
adresgegevens;
cv;
motivatiebrief;
opleidingsniveau;

-

telefoonnummer;
e-mailadres;

-

overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

Bijzondere persoonsgegevens
Stichting JobRotary kan indien dit in het kader van haar dienstverlening gewenst is, gegevens
omtrent uw gezondheid verwerken.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Jobrotary verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
om onze dienstverlening (het begeleiden naar (nieuw) werk) uit te kunnen voeren;
-

u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-

u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
om diensten aan u te leveren;
om onze producten en diensten te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op uw voorkeuren.
Om wettelijke verplichtingen na te komen.

-

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting JobRotary neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
werknemer van Stichting JobRotary) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting JobRotary bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die
wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting JobRotary deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Tenzij
wettelijk verplicht, delen wij uw gegevens alleen met derden na uw uitdrukkelijke toestemming.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst)
voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin
overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
JobRotary regiocoördinatoren, JobRotary mentoren en het landelijk secretariaat die uw
gegevens na inschrijving via onze website ontvangen.
Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat wij deze bezoekers
kunnen identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
Gebruik van cookies
Stichting JobRotary kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer
wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen
persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te
maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.
Daarnaast kan Stichting JobRotary ook gebruik maken van een permanente cookie. Een
permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van dit
cookie kan onze website u herkennen zodra u weer op de site langskomt. Met behulp van dit
cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de
website nog aantrekkelijker te maken. Wanneer u in de browser het gebruik van cookies hebt
uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
Cookies van websites van derden
Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om
handige extra’s zoals bijvoorbeeld een Google-plattegrond. Wij hebben geen invloed op wat derde
partijen met hun cookies doen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting JobRotary en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@jobrotary.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en daarmee misbruik te
voorkomen, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Zorgvuldigheid omgang persoonsgegevens
Stichting JobRotary neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende
organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot
deze gegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de
website.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via secretariaat@jobrotary.nl.
Wijzigingen inzake de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de
hoogte bent van eventuele wijzigingen. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u
steeds terugvinden op https://www.jobrotary.nl.
Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

