Privacyverklaring loopbaanportal ZZ.nl
Viazorg vindt jouw privacy belangrijk. Daarom laten we je via onze privacyverklaringen 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).
Toepasselijkheid
Viazorg heeft verschillende privacyverklaringen:
 Privacyverklaring algemene dienstverlening van Viazorg en www.viazorg.nl
 Privacyverklaring loopbaanportal ZZ.nl (voorliggend)
 Privacyverklaring loopbaan en re-integratie dienstverlening
Al onze verklaringen kun je downloaden op de website van Viazorg www.viazorg.nl. Hieronder volgt
de privacyverklaring voor loopbaanportal ZZ.nl.
__________________________________________________________________________________
Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Het loopbaanportal www.ZZ.nl (verder genoemd als ZZ.nl) bestaat uit een website, een
werkgeverspunt en een e-portfolio. Wanneer je gebruik maakt van het werkgeverspunt of het eportfolio van ZZ.nl, of een bericht naar ons stuurt deel je persoonsgegevens met Viazorg.
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?
Viazorg verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die door de gebruikers van het
e-portfolio en het werkgeverspunt zelf zijn ingevuld op ZZ.nl. Door het verstrekken van deze
gegevens stem je er als gebruiker mee in dat Viazorg je persoonsgegevens verzamelt, bewaart en
gebruikt.
Werkgeverspunt
Van gebruikers van het werkgeverspunt van ZZ.nl kan Viazorg de volgende categorieën van
persoonsgegevens verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 E-mailadres en telefoonnummer
 Naam van de organisatie waarvoor je werkt
 Foto
 Organisatiegegevens, zoals contactgegevens en websiteadres
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E-portfolio
Van gebruikers van het e-portfolio kan Viazorg de volgende categorieën van persoonsgegevens
verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 E-mailadres en telefoonnummer
 Naam van de organisatie waarvoor je werkt
 Foto
 Adresgegevens
 Geboortedatum
 Gegevens met betrekking tot werkervaring, opleiding, cursussen, vervoer en vaardigheden,
baanvoorkeuren
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Viazorg 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.
 Rapportages op te kunnen stellen omtrent het gebruik van de website.
E-portfolio
De persoonsgegevens die worden verwerkt binnen het e-portfolio worden gebruikt om:
 Gebruik te kunnen maken van de Jobalert service, indien je je hiervoor hebt aangemeld, zodat je
automatisch de nieuwste vacatures per e-mail ontvangt.
 Vindbaar te zijn voor bij het werkgeverspunt aangesloten organisaties, mits je akkoord bent
gegaan met opname in de kandidatenbank.
 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 e-portfolio of het werkgeverspunt van ZZ.nl.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Viazorg hier een gerechtvaardigd belang bij heeft.
Dit gerechtvaardigde belang is het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze
dienstverlening.
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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.
Viazorg 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).
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Viazorg 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?
Viazorg 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
Viazorg maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts op ZZ.nl. Wij vinden het
belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.
Analytische cookies
ZZ.nl maakt gebruik van analytische cookies. Wij gebruiken deze cookies om gebruik te kunnen
maken van programma’s die webstatistieken bijhouden, namelijk Google Analytics (voor login) en
Matomo (achter login). Viazorg zet deze diensten in om bij te houden hoeveel mensen onze website
bezoeken, welke pagina’s er bezocht zijn, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers,
locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Wij verzamelen deze data om de website te
optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring voor bezoekers verbeterd kan worden. De privacy
van de gebruiker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Wij maken gebruik van Google
Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven, waardoor wij geen
voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die op ZZ.nl worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers vast
te leggen. Social media accounts van ZZ.nl maken o.a. gebruik van deze cookies. Voor het bijhouden
van persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist. Nadat u als gebruiker accepteert dat cookies
bijgehouden worden mogen worden, mogen wij deze cookies plaatsen.
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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 info@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
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
Stationspark 2
4462 DZ Goes
0113-25 00 73
info@viazorg.nl
Wijzigingen privacyverklaring
Viazorg 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 4 oktober 2018.
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