PRIVACY STATEMENT
Management Adviesgroep ’88 b.v. (hierna Groep88) neemt privacy serieus. Indien je wilt weten welke
persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd, dan kun je altijd contact opnemen met ons via info@
groep88.nl
In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van onze
websites omgaan en deze beveiligen.
DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING:
Als je een contactformulier op de website invult, je CV achterlaat, een vacature aanmeldt, je inschrijft voor onze
nieuwsbrief of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar
de aard van het formulier, je bericht, of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording
en uiteraard de afhandeling daarvan.
De doeleinden van Groep88 bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn de volgende:
1. het weergeven van openstaande vacatures;
2. het matchen van vraag en aanbod;
3. het zoeken van een passende vacature voor een kandidaat;
4. het afhandelen van je sollicitatie of aanmelding;
5. het doen van passende aanbiedingen inzake vacatures;
6. het informeren van relaties over onze activiteiten en vacatures en
7. het bijhouden van informatie over het gebruik en bezoek van onze website.
KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS WEBSITE WWW.GROEP88.NL
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres
van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van
een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze
gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Onze website
is gekoppeld aan het CRM pakket van OTYS, waarmee Groep88 een verwerkingsovereenkomst is aangegaan
in het kader van de AVG.
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BEVEILIGING
Alle gegevens die door je zijn verzonden of via de website van jou worden verzameld, worden met behulp van
SSL (Secure Socket Layer) verstuurd. SSL is een veilige standaard, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt voor
internetbankieren. Je kunt dat herkennen aan‘https://’in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in
het onderste gedeelte van de browser. We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
om persoonsgegevens die wij opslaan, te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en
tegen ongeoorloofde toegang door derden. Hiervoor hebben wij in samenspraak met een gespecialiseerde
onderneming een wachtwoord protocol opgesteld en een systeem vastgelegd voor pincodes (van de mobiele
telefoons van onze medewerkers en consultants) en gebruik van laptops en tablets.
GOOGLE ANALYTICS
Groep88 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe
effectief onze advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het adres van je computer (het IP-adres), opgeslagen op een of meerdere servers van Google in
de Verenigde Staten. Lees hiervoor het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke
privacybeleid van google analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de site
van groep88.nl aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen enkele invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken
voor andere Google diensten.
SOCIAL MEDIA
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook,
LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook,
LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie cookie verklaring). Lees hiervoor de
privacyverklaringen van Facebook, Linkedin en van Twitter om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen
die zij met deze code verwerken.
AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Groep88 behoud zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website
www.groep88.nl worden gepubliceerd.
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