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Privacy Policy & Cookies Job.nl 

 

 

Privacy Policy  

Job.nl hecht veel belang aan privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit 
privacy statement vind je informatie over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. 
 
1 Algemeen 

1.1 Voor nadere informatie omtrent de identiteit van Job. Verwijzen wij naar sectie 2 van de 
algemene voorwaarden. 

1.2 De privacy policy dient in samenhang gelezen te worden met de algemene voorwaarden welke 
beschikbaar zijn op de website  www.job.nl. In de algemene voorwaarden is tevens een lijst van 
definities opgenomen. 

1.3 U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Door middel van uw 
registratie via de website geeft u aan akkoord te gaan met hetgeen vermeldt in deze privacy 
policy. Wij vragen u de hierna opgenomen policy volledig door te nemen. In geval u niet 
akkoord bent met onze privacy policy, maakt u geen account aan op het platform, daar de 
vergaarde gegevens noodzakelijk zijn om een optimale werking van het platform te waarborgen.  

1.4 Wilt u dat wij uw account en persoonsgegevens verwijderen, dan kunt u daarvoor een verzoek 
in sturen in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Rekening houdende met de 
administratieve verplichten van Job. zullen de daartoe noodzakelijke persoonsgegevens voor 
een periode van 7 jaren worden bewaard.  

1.5 Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de 
wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van juni 2021. De meest recente 
versie vind je altijd op onze website. 

2 Persoons en gebruikersgegevens 

2.1 Als genoemd in sectie 15 van de algemene voorwaarden gaat Job. gaat zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Job. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke 
vereisten en deze privacy policy. 

2.2 Job. respecteert de privacy van de gebruikers van het platform en draagt er zorg voor dat 
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoons en gebruikers gegevens zijn 
beveiligd opgeslagen in de database van Job. en is uitsluitend toegankelijk voor daartoe 
gemachtigden van Job..  

2.3 Job. spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige 
vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische 
maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de 
techniek. Job. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, 
onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide 
virussen of andere onrechtmatige programma’s of Beveiliging gegevens bestanden, of enig 
ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Job. een en ander in 
overeenstemming met sectie 18 van de algemene voorwaarden. 
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2.4 Het door de gebruiker opgemaakte profiel en de aangemaakte profielkenmerken in het platform 
zijn openbaar voor zover mogelijk in overeenstemming met sectie 7 van de algemene 
voorwaarden. Alle gebruikers hebben zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden, 
specifiek artikel 5.2. Job. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het schaden van dit 
artikel door enige gebruiker. Job. is daarmee niet verantwoordelijk voor het beheer van de 
persoonlijke gegevens welke door u met andere gebruikers op het platform, dan wel aan derden 
wordt verstrekt. In overeenstemming met sectie 6 en 18 van de algemene voorwaarden kunt u 
indien voorgevallen, een klacht indienen en zal Job. adequaat vervolgstappen ondernemen. 

2.5 De bedoelde gebruiksgegevens zijn noodzakelijk om de optimale werking van het platform te 
waarborgen en zijn in overeenstemming met algemene verordening gegevensbescherming als 
volgt nader gedetailleerd:  

 Registratie: (o.a.) Voornaam,  Achternaam, E-mailadres, bedrijfskenmerken en 
contactgegevens, Regio, andere aangemaakte bedrijfsgebruikers, bankrekeningnummer 
BTW nummer, datum registratie, status van verificatie, Inloghistorie. 

 Zoek-hub: (o.a.)  Profielkenmerken, Foto/ Logo, Sector/ beroepsgroep, Functie, 
Specialisme, Ervaringsjaren, Tariefstelling, Persoonlijke profielomschrijving, Ontvangen 
beoordelingen van eerdere jobs, Vacature-informatie. 

 Netwerk-hub: (o.a.)  Bestaand netwerk, Verzonden connectieverzoeken, Ontvangen 
connectieverzoeken, volgers/ volgend, chatgeschiedenis, gedane en aangegane Job- 
voorstellen en de inhoud daarvan. 

 Werk-hub:  (o.a.)  Informatie inzake de inhoud van geplaatste vacatures inclusief de daarop 
ontvangen reacties, aangemaakte projecten; de aangegane job-voorstellen en andere 
ingeladen bijlagen horende bij het project, Geschreven uren en bijhorende notities inzake 
goed-/ afkeur, de werkhistorie via Job., de verzonden facturen en de status van betaling.  

 Job-wallet: (o.a.) Verzonden uitnodigingen aan derden, aantal uren gewerkt, gebruikt 
tegoed. 

 Gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website en het platform. Bijvoorbeeld 
welke pagina’s je hebt bezocht, wanneer je ingelogd hebt en welke zoekopdrachten je hebt 
gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we je een persoonlijke ervaring. 
Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere 
door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies 
vind je in verderop. Wij verwerken ook je IP-adres. Dit is het nummer van je computer, 
tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en 
mobiele telefoons. 

 
2.6 Job. maakt gebruik van een CRM systeem van waaruit customer automations plaats vinden. Dit 

is naast sales en marketing doeleinden, noodzakelijk om gebruikers op een adequate wijze te 
blijven informeren van o.a. notificaties en meldingen op het platform. Het hiervoor gebruikte 
CRM systeem betreft activecampaign. 

3 Rechten 

3.1 Recht op inzage: Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van je hebben 
geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken. 

3.2 Recht op aanpassing, verwijdering en beperking: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te 
laten aanpassen als deze niet juist zijn. Je hebt bovendien het recht om je persoonsgegevens 
te laten verwijderen als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn 
voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat je jouw toestemming hebt ingetrokken en Job. 
geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van je gegevens. Ook heb je het 
recht op beperking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat je kunt aangeven dat jouw 
gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kun je gebruik van maken als jouw 
persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het 
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doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of als je bezwaar maakt tegen de 
verwerking en je bezwaar door ons nog in behandeling is. 

3.3 Je hebt Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je 
persoonsgegevens, als we je persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan 
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van 
een wettelijke verplichting. Wij toetsen jouw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de 
verwerking van je persoonsgegevens. 

3.4 Je voorkeur instellen: Je kunt je keuze voor het ontvangen van berichten via e-mail altijd 
gemakkelijk aanpassen. Je kunt dat doen door op de link onderaan de e-mail te klikken. 

3.5 Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan kun je deze 
indienen via de klacht@job.nl.  

Cookies  

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Hieronder 
leggen wij uit hoe en waarom dit gebeurt. 
 
1 Algemeen 

1.1 Bij je bezoek aan Job.nl plaatsen we cookies op jouw computer, tablet of telefoon wanneer jouw 
browserinstellingen dit toelaten. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden. Bij je volgende 
bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor 
dat je bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet 
invoeren. Jouw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend 
bezoek aan de site makkelijker. Daarnaast kunnen we met behulp van cookies de informatie en 
aanbiedingen op onze website en -als je daar toestemming voor hebt gegeven- websites van 
derden, afstemmen op jouw voorkeuren.  
 
In deze cookieverklaring worden onder ‘cookies’ niet alleen de kleine tekstbestanden bedoeld, 
maar ook alle vergelijkbare technieken waarmee wij gegevens op jouw apparatuur opslaan of 
uitlezen, zoals Javascript, tags, beacons, pixels of bijvoorbeeld HTML5 LocalStorage. 

1.2 Voor het gebruik van cookies is voorafgaande toestemming vereist. Wanneer je onze website 
bezoekt verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies en 
voor welke cookies jij toestemming kunt geven. De gegeven toestemming is geldig voor een 
periode van dertien maanden. Alleen bij toestemming plaatsen wij cookies. 

1.3 Wil je geen cookies toelaten? Je kunt cookies via je internetbrowser handmatig verwijderen of 
automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. Je kunt je internetbrowser 
zo instellen dat je een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies niet geplaatst 
kunnen worden. Het kan dan gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website niet goed 
werken. 

1.4 Voor de volledige en goede werking van de website gebruiken wij noodzakelijke cookies. Dit zijn 
de functionele en analystische cookies en worden altijd geplaatst bij het gebruik van de website. 
Deze cookies brengen het gebruik van onze website in kaart, helpen ons onze website te 
verbeteren of houden bij of advertenties hebben geleid tot een aankoop. 

1.5 Om de site gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken en voor advertentiedoeleinden 
zetten wij personalisatie social en tracking cookies in. Deze cookies worden geplaatst na 
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accepteren van de cookiebanner. Deze cookies gebruiken we om meer informatie over onze 
bezoekers te krijgen en bezoekersprofielen te maken.  

1.6 Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op een van 
onze websites wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij 
hebben echter geen zicht of controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. 

1.7 Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan 
wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u 
niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten door contact met ons op te nemen 
via klacht@job.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke 
cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke 
manier ze uw privacy gewaarborgd hebben. 

2 Cookieoverzicht 

2.1 Leverancier: Activecampaign. Doel: We gebruiken ActiveCampaign voor marketing automation 
en om persoonlijke updates te geven van de status van jouw profiel in het platform. 
Levensduur:180 dagen. Categorie: Personal Analytics & Tracking 

2.2 Leverancier: Facebook en Instagram. Doel: De Facebook pixel ziet welke infromatie je bekijkt. 
Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Levensduur: 90 dagen. Categorie: 
Social, Analytics en Advertising 

2.3 Leverancier: Google Analytics. Doel: Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 
verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze website. Hiermee wordt de 
gebruikerservaring op de website verbeterd. Levensduur: 2 jaar. Categorie: Analytics 

2.4 Leverancier: Google Adwords Doel: Google Adwords is een dienst van Google die het mogelijk 
maakt om advertenties te tonen bij de zoekresultaten van de Google zoekmachine. Levensduur: 
3 maanden. Categorie Analytics en Advertising 

2.5 Leverancier: Google Tag Manager. Doel: Automatische scripts en cookies worden via google 
tag manager gemonitord en ingericht. Levensduur: 2 jaar. Categorie: Analytics 

2.6 Leverancier: Hotjar. Doel: Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het 
gedrag van de bezoeker op onze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op 
de website verbeterd. Levensduur: 1 jaar. Categorie: Analytics 

2.7 Leverancier: Leadfeeder / Lead-Info. Doel: Er worden cookies geplaatst om inzicht te krijgen in 
de nieuwe klanten en targets (prospective customers) Levensduur: 2 jaar Categorie: Analytics 

2.8 Leverancier: LinkedIn. Doel: De LinkedIn pixel ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je 
relevante advertenties tonen op LinkedIn. Voor de cookies en de mogelijke data die LinkedIn 
verzamelt, verwijzen wij naar het gegevensbeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/ 
privacy-policy. Levensduur:180 dagen. Categorie: Social. Analytics en Advertising 


