Privacy- en cookiebeleid
SSL-Certificaat
CheckWerk.nl maakt gebruik van het meest betrouwbare en uitgebreide SSL-Certificaat om uw
privacy optimaal te waarborgen. Hierdoor ziet u in de adresbalk in uw browser “https://” in plaats van
“http://” staan. Daarbij ziet u in het groen StudioD, het bedrijf waaronder CheckWerk.nl valt. Door het
SSL-Certificaat wat wij gebruiken, bent u er zeker van dat uw persoonsgegevens veilig zijn en u een
beveiligde (versleutelde) verbinding met ons heeft.
CheckWerk.nl verzamelt gegevens over u en gebruikt deze gegevens om u in contact te brengen met
werkgevers en werkzoekenden, en eventueel om u andere diensten aan te bieden. In dit beleid wordt
beschreven hoe CheckWerk.nl uw gegevens verzamelt en gebruikt, en welke keuzes u hebt met
betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We raden u aan ons volledige Privacybeleid te lezen voor
meer informatie over hoe we omgaan met uw privacy.

Bereik van dit beleid
Dit beleid is van toepassing op gegevens die we verzamelen of gebruiken op websites en in
toepassingen die eigendom zijn van of beheerd worden door StudioD of diens dochteronderneming
("CheckWerk.nl").
CheckWerk.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van of het omgaan met uw privacy door
advertentienetwerken en andere websites, derden met wie we samenwerken om u gepersonaliseerde
diensten aan te bieden, en derden die uw gegevens raadplegen op onze websites of in onze
toepassingen.

Gegevens die we verzamelen
We verzamelen gegevens over u wanneer u gebruikmaakt van CheckWerk.nl. We verzamelen
gegevens die rechtstreeks van u afkomstig zijn, zoals uw contactgegevens, uw CV en uw
profielgegevens. We verzamelen ook automatisch gegevens over u, zoals hoe u CheckWerk.nl
gebruikt en ermee omgaat, uw demografische gegevens en informatie over uw computer of mobiele
apparaat.
We kunnen gegevens over u verzamelen of gebruiken die beschikbaar zijn op voor iedereen
toegankelijke websites, ook als u geen account bij ons hebt. U kunt uw gegevens opeisen, de
zichtbaarheidsinstellingen ervan wijzigen of de gegevens verwijderen. We kunnen echter niet
garanderen dat we later geen andere gegevens die op u betrekking hebben, verzamelen op voor
iedereen toegankelijke websites.
Ook kunnen we gegevens over u verwerven van derden om uw ervaring verder te personaliseren en
te verbeteren.

Hoe we uw gegevens gebruiken
We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen, om de producten en diensten te leveren die we
aanbieden, om met u in contact te treden, en om onze websites en toepassingen te exploiteren en te
verbeteren. Tot onze diensten behoort het tonen van gepersonaliseerde inhoud en reclame op
CheckWerk.nl of andere websites waarmee we een zakelijke relatie hebben. We kunnen uw gegevens
gebruiken om contact met u op te nemen over CheckWerk.nl en/of om u te vragen deel te nemen aan

enquêtes of om u informatie- en servicegerelateerde berichten te sturen, waaronder belangrijke
beveiligingsupdates.
Gegevens die u op openbare gedeelten van CheckWerk.nl deelt of zichtbaar maakt in uw CV of
profiel, kunnen worden geraadpleegd, gebruikt en opgeslagen door derden over de hele wereld. We
streven ernaar om een veilige omgeving te bieden door uitsluitend legitieme gebruikers toegang te
geven tot onze database, maar we kunnen niet garanderen dat onbevoegde partijen nooit onbevoegd
toegang krijgen. Ook hebben we geen invloed op de wijze waarop bevoegde gebruikers gegevens die
u aan ons verstrekt, opslaan of overdragen. Plaats daarom liever geen gevoelige informatie op
CheckWerk.nl.

Hoe we uw gegevens delen
We delen uw contactgegevens niet zonder uw toestemming met derden die uw gegevens willen
gebruiken voor directe marketingdoeleinden.
We delen uw gegevens met derden die ons helpen om onze producten en diensten aan u te leveren.
Deze derden mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
Als u hier toestemming voor geeft, kunnen we uw gegevens delen met derden. We kunnen uw
gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen over producten of diensten die
worden aangeboden door StudioD of diens dochterondernemingen. Als u hiervoor toestemming geeft,
kunnen we uw gegevens doorgeven aan derden die mogelijk contact met u willen opnemen over hun
producten of diensten. U kunt uw contactvoorkeuren wijzigen door uw e-mailinstellingen aan te
passen.
We kunnen aan derden gegevens doorgeven die we hebben verzameld op andere websites.
We maken gegevens openbaar wanneer dit wettelijk verplicht is.
We kunnen uw gegevens openbaar maken en doorgeven aan een derde partij die een aantal of alle
bedrijfsonderdelen van CheckWerk.nl verkrijgt.

Hoe we uw gegevens opslaan
We slaan uw gegevens op om uw interactie met CheckWerk.nl efficiënter, praktischer en relevanter te
maken. U kunt uw CV of profiel op elk gewenst moment bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen
door u aan te melden bij uw account. Hebt u geen account? Neemt u dan contact met ons op.
Als u uw persoonlijke gegevens verwijdert, bewaren we logboeken en niet-persoonlijke gegevens over
uw activiteiten op CheckWerk.nl. We bewaren ook een archiefkopie van uw gegevens. Deze is niet
toegankelijk voor u of voor derden op internet. Als uw persoonlijke gegevens via CheckWerk.nl door
derden zijn bekeken, kunnen we uw gegevens niet van de systemen van deze derden verwijderen.

Cookiebeleid en overige informatie
CheckWerk.nl is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.
We maken gebruik van cookies om uw online ervaring op CheckWerk.nl te personaliseren en te
optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen, maar dit heeft een negatieve invloed op uw gebruik van
CheckWerk.nl.

Contactgegevens
Voor vragen over ons Privacy- en cookiebeleid kunt u per e-mail contact met ons opnemen op
info@checkwerk.nl.

