Privacy policy
March 1st, 2020
In order to operate the Workbookers app for all users, we process personal
data.
1. All personal data that is entered by users will remain their property at all
times.
2. We will never exploit this personal data commercially with third parties.
3. We use professional data, with which a user cannot be identified as a
person. For educational purposes and better chances of challenging work
and income.
In our processing Workbookers complies with the requirements set by the privacy
legislation.
In this privacy statement we explain which personal data Workbookers collects and
uses and for what purpose. We advise you to read this carefully.
What information does Workbookers has about me?
In order to operate the Workbookers app for all users, we process personal data.
The concept of personal data refers to information with which you can be
identified as a person.
We process the following personal data:
Data

Purpose

Name

Profiling to and matching by
employers

Family
name

Profiling to and matching by
employers

Profile
photo

Profiling to and matching by
employers

Video

Profiling to and matching by
employers

Networks

Profiling to and matching by
employers

City

Profiling to and matching by
employers

Country

Profiling to and matching by
employers

Email
address

Contacting by employers

Phone
number

Contacting by employers

We do not collect or use your personal data for purposes other than the purposes
described above.
Use of the Workbookers app
When you use the Workbookers app, it is necessary to provide us with personal
data. Our role in this is ‘processor’. This personal data is stored for as long as you
use the Workbookers app. You can manage all your personal data yourself and
delete it permanently, at all times. The processing of your personal data ends
immediately after you deleted it.
Are my details provided to third parties?
We only use third parties when necessary for the execution and development of the
Workbookers app. These third parties have access to your data. Therefore, we
always take appropriate measures to ensure that your data is adequately protected
and used exclusively for the intended purposes.
Does Workbookers ensure that my data is protected?
Workbookers has taken appropriate technical and organisational measures to
protect the personal data you provide against unauthorized use. These measures
include, but are not limited to:
•

Securing network connections (SSL);

•

Oblige personnel and third parties to confidentiality;

•

Encrypting personal data;

•

Applying strict password policy.

Does the Workbookers app remember my log-in details?
To be able to use the Workbookers app, a user must first register. We keep this
information so that the user does not have to enter it every time. Users are able to
change their password at any time.
Can this privacy statement be changed?
We reserve the right to make changes to this privacy statement. Consult this
privacy statement regularly so that you are aware of these changes.
What are my privacy rights?
You have different privacy rights under the law. As a user of the Workbookers app,
you can manage personal data yourself:
•

View your personal data;

•

Change your personal data;

•

Limit the visibility of your personal data;

•

Delete your personal data directly and permanently.

Can I file a complaint?
Of course, we are happy to help you if you have complaints about the processing of
your personal data. Under the privacy legislation you also have the right to file a
complaint with the Dutch Data Protection Authority against these processing of
personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.
How can I reach Workbookers?
For questions or requests you can contact us at any time via the information below.
Workbookers
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
privacy@workbookers.com
+31(0)614905781

Privacybeleid
1 maart 2020.
Om de Workbookers-app voor alle gebruikers in te kunnen zetten, verwerken
we persoonsgegevens.
1. Alle door gebruikers ingevoerde persoonlijke gegevens blijven te allen tijde hun
eigendom.
2. We zullen deze persoonlijke gegevens nooit commercieel exploiteren met
derden.
3. We gebruiken wel zelf professionele gegevens waarmee een gebruiker niet als
persoon kan worden geïdentificeerd. Dit doen we voor educatieve doeleinden.
Bij onze verwerking voldoet Workbookers aan de vereisten van de privacywetgeving.
In deze privacy-verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Workbookers
verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij adviseren je dit aandachtig te lezen.
Welke informatie heeft Workbookers over mij?
Om de Workbookers-app voor alle gebruikers in te kunnen zetten, verwerken we
persoonsgegevens. Het concept persoonlijke gegevens verwijst naar informatie
waarmee je als persoon kunt worden geïdentificeerd.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Gegevens

Doel

Naam
Achternaam
Profielfoto
Video
Netwerken
City
Land
E-mailadres
Telefoonnummer

Profilering voor en matching door werkgevers
Profilering voor en matching door werkgevers
Profilering voor en matching door werkgevers
Profilering voor en matching door werkgevers
Profilering voor en matching door werkgevers
Profilering voor en matching door werkgevers
Profilering voor en matching door werkgevers
Contact opnemen door werkgevers
Contact opnemen door werkgevers

We verzamelen of gebruiken jouw persoonlijke gegevens nooit voor andere
doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden.
Gebruik van de Workbookers-app
Wanneer je de Workbookers-app gebruikt, is het noodzakelijk ons persoonlijke
gegevens te verstrekken. Onze rol hierin is "processor". Deze persoonlijke gegevens
worden bewaard zolang je de Workbookers-app gebruikt. Je kunt met de
Workbookers-app zelf al je persoonlijke gegevens beheren en permanent
verwijderen. De verwerking van je persoonlijke gegevens eindigt onmiddellijk
nadat je deze hebt verwijderd.
Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
We gebruiken alleen derden als dat nodig is voor de uitvoering en ontwikkeling van
de Workbookers-app. Deze derde partijen hebben toegang tot jouw gegevens.
Daarom nemen we altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw
gegevens voldoende worden beschermd en uitsluitend worden gebruikt voor de
beoogde doeleinden.
Zorgt Workbookers ervoor dat mijn gegevens worden beschermd?
Workbookers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd
gebruik. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•

Beveiligen van netwerkverbindingen (SSL);

•

Verplichten van personeel en derden tot vertrouwelijkheid;

•

Codering van persoonlijke gegevens;

•

Toepassen van een strikt wachtwoordbeleid.

Onthoudt de Workbookers-app mijn inloggegevens?
Ja. Om de Workbookers-app te kunnen gebruiken, moet een gebruiker zich eerst
registreren. We bewaren deze informatie zodat de gebruiker deze niet elke keer

hoeft in te voeren. Gebruikers kunnen hun wachtwoord op elk moment zelf
wijzigen.
Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig zodat je op de
hoogte bent van deze wijzigingen.
Wat zijn mijn privacy-rechten?
Je hebt volgens de wet verschillende privacy-rechten. Als gebruiker van de
Workbookers-app kun je al jouw persoonlijke gegevens zelf beheren:
•

Bekijk jouw persoonlijke gegevens;

•

Wijzig jouw persoonlijke gegevens;

•

Beperk de zichtbaarheid van jouw persoonlijke gegevens;

•

Verwijder jouw persoonlijke gegevens direct en permanent.

Kan ik een klacht indienen?
Uiteraard helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om
een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze
verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe kan ik Workbookers bereiken?
Voor vragen of verzoeken kun je te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande informatie.
Workbookers
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
privacy@workbookers.com
+31 (0) 614905781

