Privacyverklaring
Enjob Group BV en haar dochterondernemingen Enjob Personeelsdiensten BV en
Beasy BV, verder Enjob Group, vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk.
Wij gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om.
VERWERKING
Enjob Group kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan ons verstrekt.
Om onze dienstverlening goed uit te voeren registreren wij de gegevens die wij nodig
hebben om uw verzoeken om informatie, inschrijving als werkzoekende of andere
vragen adequaat te kunnen afhandelen. Wij registreren;
•
de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bij uw bezoek aan onze
website;
•
de persoonlijke gegevens die u persoonlijk aan ons doorgeeft;
•
de persoonlijke gegevens die u op elke andere digitale wijze aan ons
doorgeeft
Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
GEBRUIK
Enjob Group verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen indien u om informatie heeft gevraagd, u als werkzoekende
bij ons staat ingeschreven of u als uitzendkracht bij ons aan het werk bent.
Daarnaast gebruikt Enjob Group uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering
van een met u gesloten overeenkomst en de daaraan gerelateerde dienstverlening.
BEWAARTERMIJN
Enjob Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
DERDEN
Enjob Group verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
WEBSITEBEZOEK
Op de website van Enjob Group worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Enjob Group gebruikt deze informatie om de werking van
de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd
en worden niet aan derden verstrekt.

WEBSERVICES
Enjob Group maakt gebruik van bepaalde diensten van Google en Facebook om bij
te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van
Enjob Group zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google en/of facebook.
Google en Facebook gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Enjob Group te kunnen verstrekken
en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen
bieden. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk
worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken.
Enjob Group heeft hier geen invloed op.
Enjob Group heeft geen toestemming gegeven om, via Enjob Group verkregen
analytics, informatie te gebruiken voor andere facebook-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@enjob.nl
Enjob Group zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de
wijzigingen op de hoogte bent.
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