PRIVACY STATEMENT
De website “whyellow.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door Whyellow B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59144548. Met betrekking tot
de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.
Whyellow garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers
van de site. Dat betekent dat wij ook van onze medewerkers en partners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens
doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening en sollicitatieproces, legt Whyellow gegevens vast
(naam, telefoonnummer, je e-mailadres en eventueel alle overige informatie die je aan
ons verstrekt). Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor het registreren
van het sollicitatieproces en/of dienstverlening. Daarbij kunnen we de informatie die we
van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie
verbeteren.
Je gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten
Whyellow om.
Jouw persoonlijke gegeven worden gebruikt voor:
• Het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben;
• De contactmomenten die we met jou hebben.

Bewaartermijn
Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het
doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt, namelijk om je te kun-

nen benaderen voor vacatures en/of opdrachten. Wij houden hiervoor de termijn van 12
maanden aan.

Google Analytics
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacy statement van Google voor meer informatie, alsook
het specif ieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om
bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan
ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Recht op inzage, correctie of verwijdering				
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Uiteraard kan je ook te allen tijde bezwaar maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken intrekken. Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan
contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identif iceren.

Heb je nog vragen over ons privacy beleid?				
Stuur dan een e-mail naar info@whyellow.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens
of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn je graag van dienst.

Contact
Whyellow
Torenallee 20 ruimte 02.097 (videolab), 5617 BC Eindhoven
info@whyellow.nl
www.whyellow.nl

