Privacy Policy BrandPit
Wij vinden het belangrijk om jouw privacy te garanderen en doen er dan ook alles aan om de
gegevens die je ons verstrekt goed te beschermen. Wij houden ons hierbij aan alle wettelijke
voorschriften.
Welke gegevens slaan wij op?
•
•

Je persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, adres, e-mail adres en
telefoonnummer
Je door jou toegestuurde CV en aanvullende informatie die je hebt gedeeld

Wat doen we met de gegevens die je aan ons verstrekt?
De gegevens die je aan ons verstrekt slaan wij op in ons beveiligde CRM-systeem en
gebruiken we om een dossier mee op te bouwen. Op deze manier kunnen we je de beste
service verlenen.
We zullen jouw gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming delen met andere
partijen en bewaren deze nooit langer dan noodzakelijk is.
In het geval dat BrandPit wordt overgedragen aan een andere partij of fuseert, zullen je
gegevens worden overgedragen. Hiervan ontvang je voortijdig bericht.
Gegevens website bezoekers
BrandPit maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over jouw bezoek aan
onze website. Dit helpt ons om onze website goed te laten functioneren, het gebruik te
analyseren en zo nodig te verbeteren. Door middel van Google Analytics analyseren wij het
gebruikersgedrag.
Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je
gebruikt en de pagina’s die je bezoekt op de BrandPit website.
Ook maken wij gebruik van cookies zodat jij onze vacatures kunt delen op social media.
Hierbij zijn de privacy voorwaarden van deze social media partijen zelf van toepassing.
BrandPit plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.
Gegevens aanpassen of laten verwijderen?
Dat kan uiteraard! Stuur een mail naar info@brandpit.nl met de gewenste aanpassingen of
het verzoek tot verwijdering van je gegevens en wij zullen er voor zorgen dat dit binnen een
week is gebeurd.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Laat het ons weten via
info@brandpit.nl of neem telefonisch contact op met Stella Mulder 06-14810346.
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