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Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor
het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
Over ons
De website https://flexworkintravel.nl/ wordt beheerd door Flex Work in Travel.
Flex Work in Travel is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna Wbp)
Onze gegevens zijn:
Flex Work in Travel vof
Engewormer 18a
1531 MV Wormer
KvK: 34270884
Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer jij je online aanmeldt voor een vacature of bij ons ingeschreven wilt worden omdat je
op zoek bent naar een nieuwe baan of een andere aanvraag doet voor een van onze diensten,
zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.
Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende
gegevens zijn:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Email adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Curriculum Vitae

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens
Je naam, e-mailadres en telefoonnummer dat je invult op het inschrijfformulier, worden
gebruikt om contact met je op te nemen om door te nemen waar je wensen, kwaliteiten en
voorkeuren ten aanzien van een nieuwe baan liggen of waar je wensen liggen als het gaat om
het zoeken naar nieuwe medewerkers.
Als je werkzoekende bent, slaan we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats,
beschikbare werkuren, werkervaring (kennis van welke systemen en bij welke bedrijven),
salaris indicatie op in ons excel bestand.

Cookies
Flex Work in Travel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Flex Work in
Travel plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Het
gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook
cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder
anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe
we kunnen verbeteren. Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies
eenvoudig uitzetten via je browser.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik
van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden
er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet
persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.
Social Media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te
delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met
privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende
privacy verklaringen met je te delen:
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
Embedded Content
• In blogs en artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt
gehost en op Flex Work in Travel wordt ontsloten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
YouTube video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak
gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in
het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.
Mailingprovider
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van Oxilion. De server naam is dapro01.oxillion.nl Onze leverancier (Oxilion) is ISO-27001 gecertificeerd.
Varia
Er is nog een bedrijf die mogelijk toegang heeft tot jouw gegevens, als je als uitzendkracht aan
de slag gaat, namelijk About Payrolling . Met dit bedrijf hebben wij een
verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft zullen jouw gegevens binnen 1 maand uit onze systemen worden
verwijderd.
De gegevens in ons excel bestand bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze
wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die
verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet
geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw
toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens
te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een
schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn,
dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het
beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@flexworkintravel.nl.
Beveiliging gegevens
Flex Work in Travel heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen,
waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past
bij de gegevens die wij verwerken.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Flex Work in Travel via telefoonnummer 06 – 24 65 78 45 of
mail info@flexworkintravel.nl
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

