Privacy Beleid
Inleiding
Deze website, www.horecajobagent.nl, wordt onderhouden door Jobagents. In dit privacybeleid
wordt uitgelegd hoe Jobagents omgaat met verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden
via de website. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën
persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan
welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
Informatie over Jobagents
Jobagents is statutair gevestigd te Elst (UT) en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 71029419 in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Jobagents
bereikbaar op werkdagen vanaf 09:00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (0511) 234567. Ook
kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@horecajobagent.nl
Gebruik van het contactformulier
Op onze website is een contactformulier aanwezig. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan
vraagt Jobagents u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
- Voornaam;
- Achternaam;
- E-mail;
- Telefoonnummer.
Jobagents verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde
vraag, klacht of andersoortige communicatie. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht
worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk
is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Jobagents en van u. Dit belang bestaat
concreet uit het belang van Jobagents en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie
op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is
voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag,
klacht of andersoortige communicatie nodig is. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.
Plaatsen Curriculum vitae (CV)
Om als werknemer gezien te kunnen worden door werkgevers, kunt u een CV plaatsen op de
website. Om de CV te kunnen plaatsen vraagt Jobagents u om de volgende persoonsgegevens te
verstrekken:
- Voornaam
- Achternaam
- Postcode
- Huisnummer
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Emailadres
Jobagents verwerkt deze persoonsgegevens van u om het voor potentiele werkgevers mogelijk te
maken om met u in contact te komen. Tevens zijn de verplichte velden bij het vullen van de CV
noodzakelijk om de selectie voor een potentiele werkgever mogelijk te maken. Wanneer u deze
faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om op te nemen in onze database van cv’s van
werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met
deze verklaring.

Wij bieden u de gelegenheid om gegevens over uzelf te verstrekken die beschrijvend, cultureel, uw
gedrag betreffende, uw voorkeuren en/of lifestyle betreffende zijn, maar de keuze of u deze
gegevens wilt verstrekken is uitsluitend aan u. Indien u dergelijke gegevens inderdaad verstrekt geeft
u daarmee uw toestemming voor het gebruik van die gegevens in overeenstemming met de regels en
praktijken die in deze Verklaring beschreven zijn. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om uw
potentiële belangstelling vast te stellen om e-mail of andere mededelingen te ontvangen over
producten en diensten.
Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw raciale of etnische
afkomst, politieke opvattingen of filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een
vakbond of politieke partij, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven, begane misdrijven
of gerechtelijk procedures. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze
gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze verklaring.
Inzage Curriculum Vitae (CV)
Wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van een CV, krijgen alle deelnemers (werkgevers) met
toegang tot de CV-database toegang tot uw gegevens. Deze deelnemers hebben de mogelijkheid om
uw gegevens in te zien. De deelnemers krijgen beperkte toegang tot de CV’s en gaan ermee akkoord
de gegevens niet te delen en niet te gebruiken in toekomst , na het vullen van de betreffende
vacature.
Bewaartermijn
De bewaartermijn van de volledige curriculum vitae is 6 maanden. Wanneer u na 6 maanden de CV
niet offline heeft gehaald, zullen wij u een mail sturen. Bij geen reactie wordt de CV automatisch
volledig uit de database verwijderd, met uitzondering van een archiefkopie.
Verwijderen en aanpassen gegevens
U kunt op elk moment uw profielgegevens of cv bekijken, corrigeren, updaten of wijzigen. Daarvoor
hoeft u alleen maar in te loggen op uw persoonlijke account, naar uw Accountprofiel of cv te gaan,
uw accountgegevens of cv te bekijken en, als u dit wenst, te bewerken met de aangeboden keuzes.
U kunt uw persoonlijke account op www.horecajobagent.nl ook in zijn geheel verwijderen. Uw
gegevens zijn dan, met uitzondering van een archiefkopie, niet toegankelijk voor u noch voor derden.
De archiefkopie wordt eeuwig bewaard voor doeleinden van accountantscontrole en administratie.
Wanneer u uw instemming met onze Privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons
via info@horecajobagent.nl. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u
de betreffende diensten niet meer zult kunnen gebruiken en uw persoonlijke account met alle
profielgegevens zal worden verwijderd.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jobagents of op die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling
dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Jobagents
kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Jobagents gebruikt alleen cookies die voor het
uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan
vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om
cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om
aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en
services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je
browser.
Beveiliging
De website maakt gebruikt van SSL beveiliging en wordt gehost op trusted servers. Onze server
worden ten alle tijden up-to-date gehouden. De data wordt opgeslagen in de beveiligde database.
Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal
rechten. U heeft het recht om Jobagents te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art.
16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Jobagents te
verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde
omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht
van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te
vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via
de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 15
juli 2018.

