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Privacyverklaring Reiswerk
Stichting Reiswerk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens. Stichting Reiswerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringsweg AVG (UAVG) en de
Telecommunicatiewet (Tw).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
•
de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die persoonsgegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
•
vragen om je nadrukkelijke toestemming om jouw (persoons)gegevens te gebruiken je in contact te
brengen met potentiële werkgevers via dit platform.
•
passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
•
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en
deze respecteren.

Welke (persoons)gegevens hebben we van je nodig en voor welke doeleinden?
Om opgenomen te worden in het overzicht van werknemers die snel weer aan het werk willen, moet
je ingeschreven zijn. Hiervoor hebben wij enkele persoonsgegevens van je nodig, namelijk:
- Voor- en achternaam;
- Woonplaats;
- Functie;
- Korte toelichting werkzaamheden;
- Werkervaring;
- Opleiding;
- Interesses, zoals:
▪ Welke functies spreken je aan;
▪ Type bedrijf;
▪ Maximale reisafstand;
▪ Aantal uur per week dat je wilt gaan werken.
Deze gegevens gebruiken wij om jouw profiel te kunnen tonen aan werkgevers in de reisbranche en
voor correspondentie. Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het volledig invullen en actueel houden van je profiel. Op deze
wijze ben je goed zichtbaar voor potentiële werkgevers en vergroot je jouw kansen op het vinden van
een baan. Jouw profiel is uitsluitend zichtbaar voor werkgevers uit de reisbranche, die zich bij
Reiswerk hebben aangemeld. Je profiel staat dus niet op een openbare website.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist
(artikel 5, eerste lid, sub e AVG).
Jouw persoonsgegevens worden verwijderd als je ons daar schriftelijk de opdracht voor geeft en in
ieder geval uiterlijk twee jaar na de dag van inschrijving dan wel na de dag waarop je voor het laatst
op grond van de inschrijving werkzaam bent geweest, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn
ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
(Persoons)gegevens delen met derden
De (persoons)gegevens die je met ons deelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering (van het doeleinde) om werkgevers en werknemers met elkaar in
contact te brengen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard
de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische
Ruimte (EER).

Beveiliging van jouw gegevens
Reiswerk doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn bij ons. Reiswerk zorgt voor
passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij
onder zich heeft (ex artikel 32 van de AVG), in overeenstemming met de daarvoor geldende
wettelijke eisen en richtlijnen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te kunnen
waarborgen. Zo worden jouw (persoons)gegevens die je invult via het webformulier tijdens de
verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding
plaats.
Jouw rechten
Wij respecteren jouw privacyrechten en werken er aan mee dat je deze rechten kunt uitoefenen,
waaronder het recht op inzage (artikel 15 AVG), correctie en verwijdering van jouw
persoonsgegevens (artikel 16 of 17 AVG). Indien je van jouw privacyrechten gebruik wilt maken, kun
je hierover contact opnemen met Reiswerk. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd.
Reiswerk zal wijzigingen apart aankondigen op haar website.
Vragen of klachten?
Als je vragen hebt over jouw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of
specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kun je contact met ons

opnemen.
Manager Reiswerk: André Preijde
Email: info@reiswerk.nl
Mocht je niet tevreden zijn met de manier waarop Reiswerk omgaat met jouw persoonsgegevens
dan kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via ons contactformulier of via onderstaande gegevens.
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