PRIVACYVERKLARING.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Newpeople verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken in onze database en op onze website:

Persoonsgegevens die we verzamelen in onze database (na toestemming van kandidaat)
●

Voor- en achternaam

●

Telefoonnummer

●

Emailadres

●

Woonadres

●

Wensen m.b.t. type organisatie en functie

●

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Persoonsgegevens die we verzamelen op onze website
●

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

●

IP-adres

●

Internetbrowser en apparaat type

Waarom we jouw gegevens op onze website nodig hebben
Newpeople analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Newpeople bewaart persoonsgegevens in de database niet langer dan 2 jaar, mits er toestemming
voor het verlengen van deze termijn is gegeven. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar hello@newpeople.nl. Daarnaast heb je altijd zelf de mogelijkheid om ofwel op onze website of
via de browser je cookies te wissen.

Delen met anderen
Newpeople verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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In kaart brengen websitebezoek
Newpeople gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
Newpeople neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@newpeople.nl of +31 (0) 20
570 20 30.

Newpeople

+31 (0)20 570 20 30

Haparandadam 45

hello@newpeople.nl

1013 AK Amsterdam

www.newpeople.nl

