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Inleiding
Wij zijn InCollab, een leerwerkbedrijf dat ondernemend Nederland helpt door de inzet van
multidisciplinaire studententeams. Met deze privacyverklaring willen we je graag informeren
welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen, waarom we dat doen, op basis van welke
grondslagen en hoe we verder omgaan met je gegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
InCollab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•

Sollicitanten;

•

Potentiële opdrachtgevers en opdrachtgevers.

Doeleinden
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

Personeelswerving: we verzamelen de persoonsgegevens van sollicitanten om nieuwe
stagiaires, afstudeerder en vrijwilligers te werven. Jouw contactgegevens en CV
gebruiken we om je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek als toekomstige
collega.

Welke gegevens verzamelen wij van jou
Welke gegevens jij beschikbaar stelt hangt af van jou relatie met ons. Van onze (potentiële)
op opdrachtgevers vragen wij de volgende persoonsgegevens:
•

Contactpersoon bedrijf;

•

E-mailadres contactpersoon;

•

Bedrijfsnaam;

•

Telefoonnummer;

•

Activiteiten bedrijf.
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Als je bij ons solliciteert verzamelen wij van jou de volgende persoonsgegevens:
•

Naam;

•

Achternaam;

•

Telefoonnummer;

•

E-mailadres;

•

Geslacht;

•

Geboortedatum;

•

Curriculum Vitae;

•

Motivatiebrief.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben voor het doel
waarvoor ze hebben gekregen. Na het verstrijken van de door ons gehanteerde
bewaartermijnen, worden jouw gegevens automatisch verwijderd.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens
InCollab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via incollab@inholland.nl.
Wij hebben onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
•

Website versleuteling (SSL): We hebben versleuteling ingeschakeld op het verkeer
naar onze website. Hierdoor wordt het gegevensverkeer tussen jou en onze
webserver onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe
hebben;

•

Back-ups: Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•

Access Control: jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor relevante
medewerkers met een geautoriseerde account;
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•

Tweefactorauthenticatie: onze medewerkers moeten twee stappen doorlopen om
toegang te krijgen tot de systemen waar jouw persoonsgegevens in staan opgeslagen.
Inloggen met tweefactorauthenticatie (2FA) is een stuk veiliger en verkleint de kans
dat hackers toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

•

Geheimhoudingsverklaring:

De

personen

die

toegang

hebben

tot

jouw

persoonsgegevens zijn gehouden tot strikte professionele geheimhouding.

Je websitebezoek/cookies
Bij bezoek aan onze website worden zogenaamde cookies geplaatst. Wij gebruiken technische
cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en
voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren.

Jouw rechten
Je kunt een beroep doen op de volgende privacyrechten:
•

Recht op inzage: Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat
je ons kan verzoeken om een kopie op te sturen van de persoonsgegevens die wij van
jou verwerken.

•

Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw
persoonsgegevens. Dit privacyrecht kun je bijvoorbeeld inroepen als je van mening
bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze activiteiten.

•

Recht op vergetelheid: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen
uit onze systemen.

•

Recht op rectificatie: Als je van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over
jouw hebben, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren.

•

Recht op dataportabiliteit: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens over te
dragen naar een andere organisatie.
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•

Recht op menselijke blik bij besluiten: Bij ons kun je dit privacyrecht niet inroepen.
Wij maken namelijk geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming,
zoals profiling.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring geldt met ingang van maart 2021. Wij passen onze privacyverklaring
van tijd tot tijd aan. Alle wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden jou
daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je nog altijd
akkoord gaat met onze gegevensverwerkingsactiviteiten.

Vragen en klachten
Als je nog vragen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier
waarop wij jouw persoonsgegevens en verwerken, neem dan contact met ons op via:
incollab@inholland.nl.
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