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Privacy Verklaring van Careficon V.O.F. 
Grotestraat 22 
6653 BM Deest 
www.careficon.nl  
 

1. Inleiding  

 
Careficon respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en 
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Careficon wordt verstrekt, wordt 
beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. 
In deze Privacy Verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij 
verkrijgen via onze website, tijdens een kennismakingsgesprek en/of een telefonische check van de 
door u ingevulde persoonsgegevens om gebruik te maken van onze dienstverlening. 
 

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens  

 
Wanneer u zich aanmeldt via de website of tijdens een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor, 
kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: 
 
• NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer  
• Geboortedatum en geslacht  
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, werkervaring en e.v.t. foto  
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan                         
• Referenties en getuigschriften  
• Opdrachtgevers  
 
Wanneer u zich aanmeldt via de website, informatie of dienstverlening aanvraagt via de website 
kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 
 
• NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer  
• Contactpersoon  
• Functie contactpersoon 
• Gegevens t.b.v. facturatie (waaronder naam contactpersoon)  
 
De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

Verwerking van gegevens: 

Wij verwerken de gegevens die je zelf verstrekt indien je informatie of een offerte verzoek via de 
website plaatst, of wanneer je contact met ons opneemt via het mailformulier.                                  
Deze gegevens kunnen onder andere je identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) bevatten. 
Daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van onze website.  
Zo wordt het IP-adres van je computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website 
gekeken.                                                                                                                                                                      
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een aanvraag te verwerken en om de dienstverlening 
en de inhoud van onze website te verbeteren. 
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Gegevens worden niet verkocht: 

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking 
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanvraag. Onze medewerkers en door ons 
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens 
worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Careficon houdt zich in alle gevallen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

3. Cookies 
 
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met 
een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw 
computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. 
 
Functionele cookies: 
 
Careficon maakt gebruik van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te 
onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt. 
 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan: 
 
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In 
dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze 
website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Meer informatie omtrent het 
in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp 
van de Help-functie van uw browser. 
 

4. Doorgifte aan derden 
 
Uw (persoons)gegevens worden enkel in Nederland* opgeslagen en verwerkt en niet, anders dan 
voor de doeleinden zoals omschreven in deze Verklaring, aan derden verstrekt, tenzij Careficon 
daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht of rechterlijk bevel. 
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de in deze Verklaring beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 
• Het verzorgen van de internet omgeving / website / online CRM systeem  
• Het verzorgen van de (financiële) administratie  
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Met deze partijen (verwerkers) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin wij 
afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij mogen verwerken en hoe zij uw 
persoonsgegevens beveiligen. 
 

5. Minderjarigen 
 
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). 
 

6. Rechten rondom de verwerking van uw gegevens  
 
Als u wilt weten welke gegevens Careficon over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen 
of verwijderen, uw gegevensverwerking wilt beperken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) dan kunt u contact met ons opnemen via 
info@careficon.nl. U kan ons ook verzoeken uw gegevens over te dragen. Om misbruik te voorkomen 
dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw e-mail adres dat bij ons bekend is. 
 
Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord van Careficon. 
 
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. 
Deze klacht kunt u indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 
 

7. Bewaartermijn 
 
Careficon bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze 
verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Voor sollicitaties geldt dat wij na afloop van een 
sollicitatieprocedure waarvoor u niet bent geselecteerd, uw gegevens niet langer dan een maand 
bewaren. Tenzij u ons toestemming heeft gegeven om aan ons bestand te worden toegevoegd. Uw 
gegevens worden na 1 jaar verwijderd uit ons bestand. 
 

8. Beveiliging 
 
Careficon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking 
en openbaarmaking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 
• Alle personen die namens Careficon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan  
• Wij beperken het aantal medewerkers dat toegang tot uw gegevens heeft  
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen  
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten  
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen  
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw 
persoonsgegevens  
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• Wij gaan regelmatig na of uw persoonsgegevens juist en up-to-date zijn  
 
Ondanks al deze maatregelen kan Careficon geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het 
internet verzonden worden altijd 100% beveiligd zijn. Careficon zal redelijke maatregelen treffen om 
persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer 
noodzakelijk is deze te bewaren (zie bewaartermijn). Dit geldt ook voor verwerkers die ten behoeve 
van Careficon uw gegevens verwerken. 
 

9. Wijzigingen 
 
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Careficon adviseert u dan ook om deze Privacy 
Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. 
De meest actuele versie is steeds te vinden op deze pagina. 
 

10. Vragen 
 
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacy beleid, kunt u contact met ons 
opnemen via info@careficon.nl. 
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