
 

 

 

Privacy Statement 
 
De deelnemende organisaties van WerkenInHetWesten respecteren de privacy van alle gebruikers 

van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 

vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. We waarderen 

het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te 

beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de opdrachten waarvoor 

u ze aan ons toevertrouwd. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

De deelnemende organisaties van WerkenInHetWesten dragen er zorg voor dat uw gegevens veilig 

opgeslagen worden en blijven. Uw identiteit wordt vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte 

persoonsgegevens op WerkenInHetWesten. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke 

informatie behandeld. Registreren is bedoeld om te reageren op vacatures en/of vacature-alerts te 

ontvangen. Met behulp van sommige persoonsgegevens die in het zoeksysteem van 

WerkenInHetWesten worden opgenomen, kan worden berekend of er een match bestaat tussen de 

partij die een vacature en/of profiel heeft geplaatst en de kandidaat en/of werkgever. U bepaalt zelf 

voor welke werkgevers uw profiel zichtbaar is. U hebt het recht om op ieder gewenst moment uw 

gegevens aan te passen of volledig te verwijderen. 

 

Veiligheid 

De deelnemende organisaties van WerkenInHetWesten hebben passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds 

verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Echter wij kunnen niet 

garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen, 

waardoor uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt kunnen worden. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de ‘Curricula Vitae’ door onbevoegde 

derden die op ongeoorloofde wijze toegang hebben gekregen in onze doorzoekbare database. 

 

Aanpassen privacy statement 

De deelnemende organisaties van WerkenInHetWesten behouden zich het recht voor deze privacy 

statement aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 april 2016. 


