PRIVACY STATEMENT
Nieuwegein, 4 juli 2018
GOconnectIT verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en
regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw gegevens
verwerken.

WIE ZIJN WIJ?
GOconnectIT B.V. is gevestigd aan de Fultonbaan 52, 3439NE te Nieuwegein.
Dit privacy statement ziet op onze verwerkingen in het kader van sollicitatieprocedures bij GOconnectIT.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
binnen GOconnectIT dan kunt u contact opnemen via privacy@goconnectit.nl

1) HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
GOconnectIT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. GOconnectIT verzamelt
persoonsgegevens als u bij ons solliciteert. U kunt reageren op een vacature via onze website, per mail
of op een andere manier uw gegevens achterlaten.

2) WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
GOconnectIT verzamelt de contactgegevens die u opgeeft in het kader van de sollicitatieprocedure, zoals
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook andere relevante gegevens die door de sollicitant (in het
C.V.) zijn verstrekt zoals geboortedatum, geslacht, foto, gevolgde opleidingen en cursussen,
arbeidsgeschiedenis worden in het kader van de selectieprocedure verzameld. Indien dit voor de functie
nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een assessment. In dat geval worden aan de
degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn
met het oog op de keuring of het assessment.

3) W AAROM VERWERKT GOCONNECTIT PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens en documenten die u aan GOconnectIT verstrekt worden verwerkt om te bepalen of u als
sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen ons bedrijf. Zo kunnen wij uw gegevens vergelijken
met de bij de vacature behorende kwalificaties. Ook hebben wij uw gegevens nodig om contact met u op
te nemen voor het opvragen van nadere informatie, het uitnodigen voor een gesprek of het informeren bij
door u opgegeven referenten.
Indien u bij ons in dienst treedt worden de door u verstrekte gegevens gebruikt voor het opmaken van het
contract en worden ze opgenomen in het personeelsdossier. Voor medewerkers van GOconnectIT is een
apart Privacy Statement beschikbaar.
GOconnectIT verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

4) GRONDSLAGEN V AN DE VERWERKINGEN
Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming.

5) RECHTEN V AN BETROKKENEN
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact
met ons opnemen via privacy@goconnectit.nl .
•
•
•
•
•
•

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat wij over verkeerde gegevens van u beschikken, laat het ons dan
weten. Dan passen wij het aan.
Vergetelheid: U kan de gegevens die GOconnectIT van u heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat
wij uw gegevens voor andere doeleinden nog wel nodig hebben.
Beperking: Indien u het idee heeft dat GOconnectIT uw persoonsgegevens onrechtmatig of
onjuist verwerkt, dan kunt u die verwerking laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Indien
het om marketingdoeleinden gaat, zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht u
hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:
•
•

Toestemming intrekken: Dit kunt u te allen tijde zelf doen. Indien u toestemming voor een andere
verwerking wil intrekken, dan kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd e-mailadres.
Klacht indienen bij de AP: Als u denk dat wij niet in overeenstemming handelen met de
privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een
klacht in te dienen bij de AP.

6) BEW AARTERMIJNEN
GOconnectIT bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het
afronden van de sollicitatieprocedure.

7) HOE BEVEILIGT GOCONNECTIT UW GEGEVENS?
GOconnectIT schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening soms derden in (bijvoorbeeld voor het
afnemen van een assessment). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw
gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor GOconnectIT. GOconnectIT heeft
technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend
gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van
GOconnectIT alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om uw
persoonsgegevens te beschermen.

8) COOKIES
Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine
databestanden die een internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw
bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze
cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om

bevestiging vraagt. Wanneer u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies
storingsvrij werken.
De website van GOconnectIT maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc.
(‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op een
computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren. De
door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een
server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om
gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de
websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik
samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het
wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt.
Google zal in geen geval een IP-adres met andere data van Google linken. Door gebruik te maken van
onze website stemt u ermee in dat Google informatie, op de hierboven genoemde wijze, verwerkt voor
het hiervoor genoemde doel. Gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld
en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen
aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De cookies maken het mogelijk de
internetbrowser te herkennen. De gegevens die door e-tracker-technologieën verzameld worden, worden
zonder door u uitdrukkelijk gegeven toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en niet
met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.

