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Privacy- en cookiestatement
Actief in Werk respecteert de privacy van de bezoekers van de website van Actief in Werk en in het bijzonder de
rechten van (website)bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
In het privacy- en cookiestatement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw
persoonsgegevens naar aanleiding van uw websitebezoek.

Privacy
Actief in Werk kan persoonsgegevens van u verwerken wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt
van één van de contactformulieren op de website van Actief in Werk. Wij verzamelen van u de volgende
persoonsgegevens:
Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de
gegevens die naar ons worden verstuurd door uw computer of (mobiele) apparatuur. Deze gegevens kunnen
worden verzameld met behulp van cookies (zie toelichting Cookies).
Gegevens die u aan ons verstrekt:
Wanneer u gebruik maakt van één van de contactformulieren op de website dan verwerken wij van u de
volgende (persoons)gegevens:
- Uw voor- en achternaam.
- De naam van de organisatie waarvoor u werkzaam bent (indien van toepassing).
- Uw telefoonnummer.
- Uw e-mailadres.
- De aanleiding om contact te zoeken met Actief in Werk.
- Eventuele bijlagen die door u zijn toegevoegd (zoals bijvoorbeeld een CV of sollicitatiebrief in geval van een
sollicitatie).
Actief in Werk verwerkt de genoemde (persoons)gegevens uitsluitend om (telefonisch of per e-mail) contact
met u op te kunnen nemen. Wij nemen uw gegevens niet op in een marketingbestand voor bijvoorbeeld
nieuwsbrieven. Vanuit de website zal derhalve ook geen op maat gemaakte content of advertentie worden
aangeboden.

Verstrekking van gegevens aan derden
Actief in Werk verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk met u is overeengekomen in een
(aanvullende) overeenkomst.
Onze website bevat links naar websites van derden (op de pagina Vacaturelinks). Deze websites kennen
mogelijk andere voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Actief in Werk is niet aansprakelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.
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Bewaartermijn van persoonsgegevens
Actief in Werk bewaart de (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om uitvoering te kunnen
geven aan het omschreven doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan drie maanden bewaard, tenzij er een (aanvullende) overeenkomst met u tot stand is gekomen en het
derhalve noodzakelijk kan zijn dat wij uw gegevens langer dienen te bewaren. De van toepassing zijnde
bewaartermijn is dan opgenomen in de overeengekomen (aanvullende) overeenkomst en/of het geldende
privacyreglement van Actief in Werk.

Beveiliging van persoonsgegevens
Actief in Werk zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Vraag/klacht
Indien u een vraag of klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail
sturen naar: info@actiefinwerk.nl of deze schriftelijk bij ons kenbaar maken:
Actief in Werk B.V.
Postbus 689
5600 AR Eindhoven
Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw vraag of klacht mee te zenden. Wij zullen uw vraag
of klacht in behandeling nemen en binnen uiterlijk vier weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de
afhandeling van uw klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun u hierover contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele
apparatuur wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies zijn ongevaarlijk. Wij maken gebruik van de
volgende cookies:
Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede manier functioneert en om
het gebruik van onze website te verbeteren.
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen onze dienstverlening daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.
Analytische cookies
Met behulp van Google Analytics wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de
kwaliteit van de website verbeteren.
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Social Media cookies
Op onze website is een button opgenomen naar het sociale netwerk LinkedIn. Deze button werkt door middel
van een code die van LinkedIn zelf afkomstig is. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst.
Actief in Werk heeft daar gaan invloed op.

Rechten
U heeft het recht om Actief in Werk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek
indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de
persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, dan kunt u ons verzoeken om deze
persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere
verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van
uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen uiterlijk vier
weken door ons worden behandeld. U kunt het verzoek hiertoe kenbaar maken per brief of per e-mail.
Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening en daartoe een (aanvullende) overeenkomst afsluit met Actief
in Werk dan is tevens het Privacy- en Klachtenreglement van toepassing. Het Privacy- en Klachtenreglement
staat gepubliceerd op de website van Actief in Werk: https://actiefinwerk.nl/kwaliteit-privacy.

Actief in Werk behoudt zich het recht voor om het privacy- en cookiestatement van tijd tot tijd te wijzigen door
het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Actief in Werk B.V.
Postbus 689
5600 AR Eindhoven
T: 040-2129542
E: info@actiefinwerk.nl
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