
 

                                                                                                                                 
                       

PRIVACYVERKLARING 

 

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. 
Wij zijn verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, 
bewaren en beheren van persoonsgegevens. Hieronder leggen wij daarom onze werkwijze uit. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
RivierenlandWerkt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen 
verwerken. 
Als u een aanvraagformulier invult 

• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum 
• Adres en Woonplaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Opleiding 
• Arbeid en arbeidsverleden 
• Uitkering 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS 
VERWERKEN 
RivierenlandWerkt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om contact op te nemen naar aanleiding van het ingevulde aanvraagformulier 
• intake gesprek voor verlenen van de dienstverlening 
• Om informatie toe te sturen 

RivierenlandWerkt verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van betrokkene en als 
noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening. Uw toestemming kunt u te allen tijde intrekken door 
uzelf uit te schrijven via mail: info@rivierenlandwerkt.nu 
 
WAAROM HEBBEN WE GEGEVENS VAN U NODIG? 
RivierenlandWerkt ondersteunt werknemers, werkzoekenden, en starters op de arbeidsmarkt uit de 
arbeidsmarktregio Rivierenland naar nieuw werk of een opleiding. Daarnaast informeren wij werkgevers, 
zelfstandig ondernemers over diverse personele vraagstukken, zoeken en selecteren van personeel, scholing 
en subsidies bij het in dienst nemen van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Om hen goed te 
kunnen ondersteunen, hebben wij bepaalde gegevens over het bedrijf nodig. Voor het selecteren van het 
personeel, heeft het RivierenlandWerkt persoonsgegevens en arbeidsgegevens nodig van werkzoekenden. 
 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
RivierenlandWerkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
De persoonlijke gegevens worden uiterlijk 3 maanden na afloop van de dienstverlening vernietigd.     
In het geval van een negatief advies van het Regionale Mobiliteitsteam van Rivierenland (RMT) worden de 
persoonlijke gegevens zoals opgenomen in dit formulier binnen 1 maand vernietigd. 
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DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
RivierenlandWerkt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze dienstverlening met u,  gedeeld met de samenwerkende partijen of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Met bedrijven en organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens. RivierenlandWerkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens door RivierenlandWerkt, en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@rivierenlandwerkt.nu 
RivierenlandWerkt wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
RivierenlandWerkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@rivierenlandwerkt.nu 

WIJZIGINGEN 
RivierenlandWerkt kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door 
op deze pagina. 
               Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 17-6-2021       

CONTACT 
Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: info@rivierenlandwerkt.nu. 
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