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1. Inleiding
In dit privacy beleid wordt beschreven wat Jobbely doet om de door gebruikers
aan haar verstrekte informatie op een veilige manier te verwerken en te
gebruiken voor de door haar aangeboden diensten. Dit privacy beleid geldt voor
alle door Jobbely en/of aan haar gelieerde partners, en/of onderliggende
websites beschikbaar gestelde diensten/producten, zowel offline als online,
mobiel of via de PC.
2. Verzamelen van informatie
Om u zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij u om een
account bij ons aan te maken. Het maken van een account is noodzakelijk om
optimaal gebruik te kunnen maken van onze diensten. De informatie die u
verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden gebruikt en verwerkt en
Jobbely doet wat in haar mogelijkheden ligt om uw privacy te beschermen.
Indien u een account maakt gaat u tevens akkoord met onze algemene
voorwaarden en met de inhoud van dit privacy beleid.
Als u gebruik maakt van een externe website om een account aan te maken bij
Jobbely, zoals bijvoorbeeld Facebook, Google, Instagram of LinkedIn, dan kunt u
ons toestemming geven om bepaalde informatie van dat account met ons te
delen; u kunt hierbij denken aan een profielfoto of andere publieke
profielinformatie. Wilt u deze koppeling stopzetten, neem dan contact op met ons
door middel van het contactformulier op de website of door het zenden van een
emailbericht aan support@jobbely.com.
Naast de door u verstrekte informatie in uw Jobbely account, verzamelt Jobbely
tevens informatie van u zoals uw ip-adres, type browser, soort device en scant
eventueel uw gegevens bij een of meerdere (opsporings)lijsten. Jobbely gebruikt
deze gegevens om u zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn.
3. Account verwijderen
Wanneer u uw account verwijdert, betekent dit dat u geen toegang meer heeft
tot de gegevens die onder dit account vallen. Ook niet wanneer u later een nieuw
account aanmaakt met dezelfde accountnaam/e-mail adres. Jobbely behoudt zich
het recht voor om gegevens behorende bij een verwijderd account te bewaren,
indien dit nodig is om haar rechten zoals toegestaan door de wet te behouden en
beschermen.
4. Account wijzigen
Binnen uw account kunt u uw eigen persoonsgegevens en aanvullende informatie
bekijken en zo nodig wijzigen. Kunt u bepaalde informatie niet wijzigen omdat dit

onderdeel is van een rapport dan kunt u altijd contact met ons opnemen om hier
een aanpassing in te maken.
5. Gebruik en openbaarmaking van informatie
De informatie die Jobbely van u verzamelt en vastlegt heeft als doel u beter van
dienst te kunnen zijn. De door u verstrekte informatie middels beantwoordde
vragen, gedane testen, CV, motivatiebrieven en/of andere gedane handelingen
zullen er voor zorgen dat u gepaste, voor u relevante, aanbiedingen, vacatures
van ons te zien krijgt. Hiernaast geeft u bij het aanmaken van een account en
het solliciteren naar een binnen ons platform aanwezige functie, toestemming
voor het verstrekken van uw accountgegevens aan een
vacaturehouder/beheerder.
a. Overdracht van gegevens aan derden
Jobbely kan eventueel andere bedrijven, meestal specialisten op een bepaald
deelgebied, inzetten voor eventuele aanvullende diensten/producten. Bij het
akkoord gaan met dit privacy beleid stemt u ermee in dat wij relevante
gegevens delen met deze partijen.
6. Cookies
Jobbely maakt voor haar online diensten gebruik van cookies. Dit kunnen
tijdelijke dan wel permanente cookies zijn. Cookies kunnen er voor zorgen dat u
herkend wordt bij een volgend bezoek aan een van onze online diensten. U kunt
cookies accepteren of weigeren. Wij adviseren om deze te accepteren om een
betere werking van onze online diensten te garanderen.
7. Veiligheid
Jobbely heeft alle beveiligingsmaatregelen genomen binnen de op dit moment
bestaande mogelijkheden, om persoonlijke gegevens onder het beheer van
Jobbely te helpen beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Wij
attenderen u echter op het feit dat geen enkele methode van overdracht via het
internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is.
8. Overname en/of reorganisaties
Ingeval van overname en/of fusie van Jobbely met of door een derde partij, dan
zullen uw gegevens mogelijkerwijs overgedragen worden, met inachtneming van
de regels uit dit privacy beleid.
9. Algemene vragen en klachten
U kunt contact opnemen met Jobbely B.V. Schiedamsedijk 126, 3134 KK,
Vlaardingen of via ons contactformulier op onze website.

