Privacyverklaring vacaturesite ZZ.nl
ZZ.nl is eigendom van Viazorg. ZZ.nl vindt jouw privacy belangrijk. Daarom laten we je via onze
privacyverklaring weten hoe persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens worden
verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan.
Daarnaast worden de rechten benoemd die je hebt op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Onze verklaring kun je downloaden op de website van ZZ.nl www.zz.nl.
__________________________________________________________________________________
Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Vacaturesite www.ZZ.nl (verder genoemd als ZZ.nl) bestaat uit een website, een werkgeverspunt en
een werkzoekenden account. Wanneer je gebruik maakt van het werkgeverspunt of het
werkzoekenden account van ZZ.nl, je aanmeldt voor de jobalert of een bericht naar ons stuurt deel je
persoonsgegevens met ZZ.nl.
Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor die betreffende situatie relevant zijn. Dat
maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
ZZ.nl verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die door de gebruikers van het
werkzoekenden account en het werkgeverspunt zelf zijn ingevuld op ZZ.nl. Door het verstrekken van
deze gegevens stem je er als gebruiker mee in dat ZZ.nl je persoonsgegevens verzamelt, bewaart en
gebruikt.
Werkgeverspunt
Van gebruikers van het werkgeverspunt van ZZ.nl kan ZZ.nl de volgende categorieën van
persoonsgegevens verwerken:
 Aanhef
 Voor- en achternaam
 E-mailadres en telefoonnummer
 Naam van de organisatie waarvoor je werkt
 Organisatiegegevens, zoals contactgegevens, websiteadres, logo, organisatieomschrijving etc.
Werkzoekenden account
Van gebruikers van het werkzoekenden account kan ZZ.nl de volgende categorieën van
persoonsgegevens verwerken:
 Aanhef
 Voor- en achternaam
 Woonplaats
 E-mailadres
 Zoekvoorkeuren jobalert
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Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
ZZ.nl verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij je daar van tevoren toestemming voor hebt
gegeven.
Werkgeverspunt
De persoonsgegevens die worden verwerkt binnen het werkgeverspunt worden gebruikt om:
 Organisatiegegevens aan (potentiele) kandidaten te kunnen verstrekken om te kunnen
solliciteren op vacatures.
 Gebruikersproblemen op te kunnen lossen.
 Gebruikers te informeren over veranderingen op de website.
 Facturen te kunnen toesturen
 Rapportages op te kunnen stellen omtrent het gebruik van de website.
Werkzoekenden account
De persoonsgegevens die worden verwerkt binnen het werkzoekenden account worden gebruikt om:
 Gebruik te kunnen maken van de jobalert, indien je je hiervoor hebt aangemeld, zodat je
automatisch een selectie van de nieuwste vacatures per e-mail ontvangt.
 Een nieuwsbrief te versturen, indien je je daarvoor hebt aangemeld.
 Gebruikersproblemen op te kunnen lossen.
 Rapportages op te kunnen stellen omtrent het gebruik van de website.
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op basis van je toestemming. Deze toestemming geef je
op het moment dat gebruik maakt van het werkzoekenden account of het werkgeverspunt van ZZ.nl.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ZZ.nl hier een gerechtvaardigd belang bij heeft. Dit
gerechtvaardigde belang is het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze
dienstverlening.
Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?
Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot daartoe verantwoordelijke medewerkers binnen
Viazorg. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
ZZ.nl verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het gaat om derden die door ons
ingeschakeld worden zoals de IT-leverancier van onze website en onze systemen. Deze derden
mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners verstrekken wij je persoonsgegevens niet
aan andere bedrijven of partijen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij een
vermoeden van een misdrijf).

Pagina 2 van 4

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van ZZ.nl of een derde partij.
Persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich binnen Europa bevinden of aan de
Europese veiligheidsnormen voldoen.
Hoe lang worden je gegevens bewaard?
ZZ.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in
deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Cookies
Om jou een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden maakt deze website gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op je computer, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Deze website
gebruikt deze cookies om 2 redenen:
 Om de website voor jou zo goed en snel mogelijk te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld
gebruikt om jouw voorkeuren te onthouden.
 Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Wij gebruiken hierbij Google
Analytics. We verzamelen gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken (de
zogenaamde 'analytische cookies'), Zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen.
Deze website verzamelt deze gegevens geheel anoniem en met het enige doel om de website beter
af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Voor deze analytische cookies is geen
toestemming nodig van de bezoeker van de website. Deze website:
 Kan deze cookies niet herleiden tot een specifieke pc (of tablet, iPad of smartphone) of individu;
 Verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens;
 Gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus
ook niet voor commerciële doeleinden.
Wij verwerken jouw persoonlijke data in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid. Meer
informatie over het gebruik van cookies vind je op de website van de Rijksoverheid.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, kun je contact met ons
opnemen via zz@viazorg.nl o.v.v. privacy.
Je hebt de volgende rechten:
 Uitleg krijgen over en inzage krijgen in welke persoonsgegevens wij hebben en wat we ermee
doen
 Het laten corrigeren van fouten
 Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 Intrekken van toestemming
 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
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Klacht indienen
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Viazorg, laat dit dan vooral
aan ons weten. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de landelijke privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Stichting Viazorg
Fruitlaan 4c
4462 EP Goes
0113-25 00 73
info@viazorg.nl
Wijzigingen privacyverklaring
ZZ.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je
op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 januari 2021.
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