Uw privacy is erg belangrijk voor ons
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Den Ouden Groep kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Den
Ouden Groep verstrekt.
Den Ouden Groep kan de volgende gegevens verwerken:
1. Je persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld je naam en emailadres. Als we je gegevens zo verwerken dat je anoniem blijft, gaat het officieel niet meer om
persoonsgegevens.
We gebruiken je persoonsgegevens voor 2 doelen:
- Vacature alerts; als je je email adres achterlaat, kunnen we je in de toekomst informeren over
het type functie waarin jij geïnteresseerd bent.
- Sollicitaties. Als je bij ons solliciteert, vragen we je om wat gegevens zoals je naam- en
contactgegevens, je geboortedatum, je geslacht en je opleidingsniveau. Ook vragen we om je
motivatie met cv. Uiteraard kies je zelf welke informatie je met ons wilt delen. A.d.h.v. deze
gegevens kunnen wij beoordelen of jij en de functie matchen en kunnen we contact met je
leggen. Alleen onze HRM-afdeling heeft inzage in je gegevens en eventueel de
leidinggevende, de managementassistente en de collega’s die bij het sollicitatie aanwezig zijn.
2. Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens
De gegevens die je met ons deelt via deze website, deel je vrijwillig met ons. We verwerken je
gegevens dus op basis van toestemming.
Toestemming vacature alerts
Je krijgt alleen vacature alerts in je mailbox als je je hier zelf voor inschrijft. We gebruiken je emailadres dan alleen voor de vacature alerts. In elke alert staat een linkje waarmee je je weer uit kunt
schrijven.
Toestemming sollicitatiegegevens
Ook de informatie die je ons stuurt als je solliciteert, verwerken we op basis van toestemming. Die
geef je als je je gegevens naar ons toestuurt. En we gebruiken ze alleen om je sollicitatie op deze
specifieke baan te beoordelen.
Wettelijke verplichting gegevens
Pas als je bij ons komt werken en we een contract met je tekenen, hebben we meer gegevens van je
nodig. Hier gelden wettelijke regels voor. Ook hier geldt: we vragen niet meer dan echt nodig is en/ of
wettelijk vereist. Onze HRM-adviseurs kunnen je hier meer over vertellen als we een contract met je
tekenen.
3. Waarom wij gegevens nodig hebben
Wij verwerken je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar
om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je
telefonisch niet bereikt kunt worden.
4. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
je gegevens worden verzameld. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de alerts. Je gegevens
verdwijnen dan automatisch uit onze administratie.
De gegevens van je sollicitatie bewaren we 4 weken nadat de selectie is afgerond. Als je wilt dat we je
gegevens eerder verwijderen, kun je contact met ons opnemen.

5. Delen met anderen
Wij verstrekken je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We gebruiken voor deze
website een aantal softwareprogramma’s.
Met de leveranciers van deze programma’s sluiten we een verwerkersovereenkomst, waarin we
afspraken maken over het beschermen van je gegevens. Verder delen we je gegevens niet met
andere partijen.
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt, naast het recht op beveiliging van je persoonsgegevens, nog meer rechten. Zo heb je het
recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@denoudengroep.com. We zullen zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
7. Beveiligen
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website maakt daarom gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
8. Websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop
deze websites omgaan met je gegevens. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en
cookiebeleid van derden verwijzen we je naar de websites van deze organisaties.
9. Contact met Den Ouden Groep
Neem gerust contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten heeft. Dat kan via
info@denoudengroep.com of 073-54 31 00 00.
Disclaimer
Aan de informatie en gegevens op deze website kun je geen rechten ontlenen.

