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 alle overige informatie die je
eventueel aan ons verstrekt). Wij verzamelen deze persoonsgegevens van jou voor
het afhandelen van het sollicitatieproces en/of het leveren van onze diensten, het
verzenden van onze nieuwsbrief, de contactmomenten die we met jou hebben en
analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
Whyellow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
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.

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 kunnen benaderen voor vacatures en/of opdrachten. Wij houden hiervoor de
termijn van 12 maanden zonder contact of getoonde interesse in onze diensten en/of
vacatures aan.
Fiscaal relevante gegevens, zoals onze debiteuren- en crediteurenadministratie,
dienen wij op grond van de fiscale bewaarplicht 7 jaar te bewaren. Contracten

kunnen tot 20 jaar na beëindiging daarvan worden bewaard in verband met de
verjaringstermijn van eventuele claims.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Whyellow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van je computer, tablet of smartphone.
Whyellow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze functionele cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Analytische cookies geven ons inzicht in de informatiebehoefte en interesse van
onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren.
Wij werken samen met Google Analytics (en Google Optimize). Met deze partij
hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd
over de omgang met de verzamelde gegevens. Het is Google niet toegestaan om de
verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten
de IP-adressen door Google anonimiseren. Deze cookies vallen in de categorie die
weinig invloed hebben op uw privacy. Wij vragen hiervoor geen toestemming. Maar
u kunt dit soort cookies wel weigeren door uw instelling te wijzigen.
Daarnaast plaatsen we tracking cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek
aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Op deze website worden (dus) ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn
bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een
overzicht:
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Hoe zet je cookies uit?
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
●
●
●
●

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere
computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

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
identificeren. 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
Innovation Powerhouse
Zwaanstraat 31 C
5651 CA Eindhoven
info@whyellow.nl
https://whyellow.nl

