
 

 

 

PRIVACY STATEMENT    PER 25 MEI 2018 

 

Netwerk in de zorg v.o.f. (Hierna te noemen “Netwerk”) gevestigd aan de Hoofdweg 66A 3067GH 
Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze Privacy Statement. 

Netwerk respecteert uw recht op privacy. Uw gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 

Met deze privacyverklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met Uw gegevens wordt 
gedaan.  

PERSOONLIJKE GEGEVENS / CV  
Voor een sollicitatieprocedure krijgen wij een aantal persoonsgegevens van u. Dit zijn onder andere 
uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), c.v., en e-mailadres. Deze persoonsgegevens 
worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot uw sollicitatie/bemiddeling. 
 
Netwerk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen 
kunnen hebben voor personen/persoonsgegevens. 
 
Netwerk gebruikt de volgende computersoftware: Microsoft Office en Google Drive. 
 
BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Netwerk neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@netwerkindezorg.nl. 

 

PERSOONSGEGEVENS  
Netwerk respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt beheerd. Wij gebruiken 
Uw gegevens om Uw sollicitatie/bemiddeling zo goed mogelijk af te ronden, om U op een snelle en 
zorgvuldige manier informatie te verschaffen over uw sollicitatie/bemiddeling, en om interne 
analyses voor de verbetering van onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
 
Netwerk hanteert de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Netwerk legt Uw gegevens en Uw sollicitatie/bemiddeling vast. Uw gegevens kunnen worden 
gebruikt om u te informeren over relevante vacatures en diensten.  
Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Ten allen tijden kunt u bij ons 
een overzicht opvragen van Uw gegevens in onze database. Indien U niet (meer) wilt dat Uw 
gegevens worden gebruikt voor toezending van informatie door ons dan kunt u dit via email aan ons 
kenbaar maken.  



 

 

 

Netwerk is bereikbaar via email adres: info@netwerkindezorg.nl of via de contact gegevens in 
website www.netwerkindezorg.nl., of per post via adres: Hoofdweg 66, 3067GH Rotterdam. 

 

Manouk van der Arend is de Functionaris Gegevensbescherming van Netwerk. Zij is te bereiken via 
email: manouk@netwerkindezorg.nl 

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor Uw gegevens worden bewaard. Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk verwijderd 
indien U hier per email om verzoekt of uiterlijk twee jaar na afloop van onze bemiddeling bij een 
sollicitatie/bemiddeling. 

Alleen de door U aangeleverde persoonsgegevens worden door ons bewaard. Indien Uw 
persoonsgegevens niet meer correct zijn kunt U de gecorrigeerde nieuwe persoonsgegevens per 
email aan onze doorsturen, waarna wij met deze nieuwe persoonsgegevens onze bestanden 
updaten. 

U kunt ons ook per email verzoeken om Uw persoonsgegevens door te sturen naar een ander, door u 
genoemde organisatie. 

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, of verzoek tot intrekking van Uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar 
info@netwerkindezorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door U is gemaakt verzoeken wij U 
om een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy.  Wij 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op Uw verzoek. 

Netwerk wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

           

COOKIES 
Netwerk gebruiken alleen functionele cookies op de website netwerkindezorg.nl. Google Analytics-
cookies gebruiken wij voor het monitoren van het aantal bezoekers. Om uw privacy te waarborgen 
hebben wij:  
- een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;  
- 'gegevens delen' uitgezet;  
- het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; 
- we maken geen gebruik van andere Google-diensten die gegevens uitwisselen met de Google 
Analytics-cookies. 
 


