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Wie zijn wij?
De partij waaraan navolgend wordt gerefereerd als we of ‘onze’ in deze privacyverklaring betreft
Three 85 v.o.f. (kvk nr.: 50112252) welke partij hier handelt onder de naam ‘Sparkling People’.
Wij van Sparkling People hechten waarde aan je privacy en waarderen het dat je ons vertrouwt met
het verwerken en beschermen van je persoonlijke gegevens. De mensen die voor ons werken en bij
ons staan ingeschreven vormen het kloppend hart van onze organisatie. Zonder deze sprankelende
mensen zouden wij geen bestaansrecht hebben. Wij hebben jou nodig! In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd welke informatie we van je verzamelen, met welk doel en op welke manier we die
informatie beschermen.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij over jou verzamelen middels
een inschrijving op onze website www.sparklingpeople.nl. Je kunt deze privacyverklaring te allen
tijde raadplegen via de volgende link: http://sparklingpeople.nl/privacyverklaring.pdf
Welke gegevens verzamelen we?
Ben jij op zoek naar een (bij)baan en wil je dat wij jou daarbij helpen? Het is dan noodzakelijk dat wij
weten met wie we te maken hebben om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Je dient
hiertoe persoonsgegevens achter te laten middels het invullen van een formulier op onze website.
Om een inschrijving te voltooien dien je de volgende gegevens achter te laten:
•
•
•
•
•
•

Naam
Geslacht en leeftijd
Contactgegevens (e-mailadres, woonadres, telefoonnummer)
Cv (optioneel)
Pasfoto (optioneel)
Voorkeuren baansector en werkomgeving

Bepaalde informatie verzamelen wij automatisch:
•
•
•
•
•

Jouw IP-adres
De datum en tijd dat je onze website bezoekt en hoe je onze website en de inhoud daarvan
gebruikt
Facebook Pixel verzamelt persoonlijke data
Google verzamelt persoonlijke data (Analytics/Adsense)
We meten de conversies (anoniem)

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wanneer jij je inschrijft op onze website, dan vraag je ons jou te helpen bij het vinden van een
(bij)baan. Op basis van de persoonsgegevens die je achterlaat trachten wij een match tot stand te
brengen tussen werkgever en werknemer. Werkgevers stellen bepaalde eisen en werknemers
hebben voorkeuren. Met de informatie die we over je verzamelen kunnen we een eerste inschatting
maken om een zo goed mogelijke match tot stand te brengen. Jouw persoonsgegevens hebben wij
nodig om je te kunnen benaderen met een mogelijke aanbieding op werkgebied die passen bij jouw
geografische en persoonlijke kenmerken. Om jouw registratie te voltooien is het niet noodzakelijk
om alle gegevens in te vullen, maar een completer profiel kan jouw kans op een (bij)baan vergroten.
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De automatisch verzamelde gegevens gebruiken we om onze website te beheren en te verbeteren,
en om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Voor het
optimaliseren van onze website is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.
Aldus gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•

Samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
Het registreren van je gewerkte uren;
Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken;
Om je te informeren over vacatures die wellicht interessant voor jou zijn op basis van de
voorkeuren en het werkgebied dat je hebt ingevuld;
Om onze website te beheren en te onderhouden;
Om de veiligheid van ons netwerk te verbeteren.

Op welke manier worden deze gegevens verwerkt?
Jouw gegevens worden opgeslagen en verwerkt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens
worden opgeslagen op een van de eigen beveiligde servers of op de server(s) van een derde partij.
Daarnaast wordt er gewerkt met Hyper Text Transfer Protocol Secure en Secure Sockets Layer.
Wanneer je je registreert op onze website dan kies je een wachtwoord om je gegevens te beveiligen.
Bewaar dit wachtwoord op een veilige plek! Je kunt dit wachtwoord op elk gewenst moment
veranderen.
Wie hebben toegang tot de gegevens?
We beperken de toegang tot jouw informatie tot medewerkers die de informatie daadwerkelijk
nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om
te gaan.
Het kan voorkomen dat we gegevens aan andere bedrijven informatie verstrekken die namens ons
deze informatie verwerken, zoals:
•
•
•

Bedrijven die ons helpen met het opslaan en beveiligen van (persoons)gegevens
Klantenservice
Opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers)
– in dit geval zal in elk geval het cv worden verstrekt.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens slechts voor het doel waarvoor ze werden verstrekt. Indien een
geregistreerde werkzoekende een baan heeft gevonden, dan worden persoonsgegevens nadien
verwijderd uit onze database. Indien wij een potentiele kandidaat willen benaderen met een
passende vacature, dan zullen wij na drie mislukte pogingen om contact te zoeken de gegevens van
deze persoon verwijderen.
Rechten
Je hebt te allen tijde het recht om:
•
•
•

Je persoonsgegevens in te zien
Je uit te schrijven (persoonsgegevens te wissen)
Persoonsgegevens te wijzigen (fouten in persoonsgegevens te verbeteren)

Om je rechten uit te kunnen oefenen kun je inloggen op de website met je gebruikersnaam en
wachtwoord. Je kunt ook contact ons opnemen.
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Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Indien
verwerkingsdoeleinden worden gewijzigd, dan zullen wij opnieuw om de toestemming van onze
geregistreerde gebruikers vragen.
Contact en vragen
Bij vragen over onze diensten of deze privacyverklaring kun je altijd per e-mail of telefonisch contact
met ons opnemen:
Contactpersoon:
e-mail:
telefoon:

Jeroen Tenhaeff
info@sparklingpeople.nl
0237440504
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