Privacy Policy
Welkom bij Jobner, een platform van Jobner B.V., statutair gevestigd te Tiel en met
adres Laan van Westroijen 6, 4003AZ te Tiel en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 74460757.
Jobner hecht veel waarde aan de privacy van haar website bezoekers, klanten,
partners en gebruikers. Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en hebben dit
privacybeleid ontwikkeld als blijk van onze toewijding aan het beschermen van uw
privacy. Lees deze Privacyverklaring goed door, zodat u op de hoogte bent van onze
werkwijze omtrent privacy en persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de
diensten, website en/of het digitale platform van Jobner heeft als gevolg dat u
akkoord gaat met de meest recente voorwaarden van deze Privacyverklaring. Dit
beleid is onderhevig aan verandering. We adviseren daarom dit beleid frequent te
bekijken.

Persoonsgegevens
Gegeven die verzameld worden
Jobner verzameld persoonsgebonden informatie zoals: naam, adresgegevens,
woonplaats, leeftijd, contactgegevens, KvK gegevens, BTW-nummer, identificatie,
profielfoto’s, bank- en betaalgegevens, assurantie gegevens, facturen, content door u
geplaatst op ons platform en onze communicatie met u; en informatie over uw gebruik
van ons platform, zoals: voorkeuren voor opdrachten, opdracht geschiedenis, aanmelden annulerings geschiedenis, gewerkte uren, beoordelingen, zoekgeschiedenis,
betalingen, opdrachtovereenkomsten, opdracht locaties, klikgedrag en reactiesnelheid.

De doeleinden
De voornaamste doeleinden waarvoor Jobner uw persoonsgegevens gebruikt zijn:
-

-

Bieden van de mogelijkheid tot het aanbieden van en acquireren op
opdrachten;
Identiteit waarborging. We vragen om uw ID/paspoort om te controleren of u
gerechtigd bent om in Nederland te werken. Identiteitsdocumenten worden na
het verwerken van de gegevens direct verwijderd, de controle verloopt via
Datachecker. Op het gebruikersprofiel is geen burgerservicenummer van
gebruiker terug te vinden, maar wordt aangegeven dat het ID van gebruiker is
geverifieerd.
Klantondersteuning; Via verschillende tools helpen wij u met vragen met
betrekking tot het Jobner platform. Ook ondersteunt Jobner gebruikers bij het

-

aanvragen van een btw-nummer. Gebruiker mailen het ingevulde
aanvraagformulier naar Jobner en Jobner verstuurd de aanvraag van gebruiker
vervolgens per post naar de Belastingdienst. Nadat gebruiker een btw-nummer
heeft ontvangen van de Belastingdienst, wordt het aanvraagformulier
automatisch (na 31 dagen) van de server verwijderd.
Analyse van uw gebruik van ons platform;
Ontwikkeling van gebruikersprofielen;
Plaatsing van gerichte en op gebruikersprofielen gebaseerde advertenties;
Uitvoering van onze service en algemene voorwaarden (de Algemene
voorwaarden);
Optimalisatie van onze service (waaronder het plaatsen en vinden van
opdrachten en het verzorgen van de facturatie).

De bewaring van de gegevens
Jobner bewaart u gegevens zo lang als dat nodig is voor het kunnen aanbieden van
haar diensten en houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen en
verplichtingen. Door gebruik te maken van de diensten van Jobner gaat u uitdrukkelijk
akkoord met het bewaren van uw gegevens door Jobner. Jobner bewaart uw gegevens
tijdens de periode waarin u gebruik maakt van de diensten van Jobner. Wanneer u
langer dan 36 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Jobner,
zullen uw account en bijbehorende gegevens automatisch door Jobner worden
verwijderd.
Op grond van de (belasting)wetgeving is Jobner verplicht om alle facturatiegegevens
voor de duur van zeven jaar te bewaren.

Wij delen niet zomaar persoonsgebonden gegevens met derden.
Dit doen wij alleen bij bevestiging van beschikbaarheid voor opdrachten en de
totstandkoming van een opdrachtovereenkomst/modelovereenkomst, bij onderzoek
naar frauduleuze handelingen, bij het ten uitvoer brengen van bepalingen zoals
opgenomen in de Algemene Voorwaarden, indien daar toestemming voor is gegeven of
als de wet ons dit verplicht. Daarnaast gebruiken wij gegevens, vaak geanonimiseerd,
voor analytische doeleinden. Een opsomming van de cookies die wij gebruiken vindt u
onder het artikel “Cookies”.

Bescherming van uw gegevens
Jobner beschermt uw gegevens op uiterst zorgvuldige wijze. Al uw gegevens worden
versleuteld opgeslagen en worden beschermd tegen pogingen tot toegang te verkrijgen
zonder machtiging daartoe. Jobner zet zich in om de gegevens zo adequaat mogelijk
te beschermen.

Uw privacy bij andere partijen
Pagina’s waar Jobner naar linkt, partners van Jobner en/of banners op Jobner vallen
niet onder dit privacybeleid. Deze derden voeren een zelfstandig privacybeleid.
Raadpleeg het privacybeleid van deze derden voor meer informatie. Wij raden u aan
om op te letten wanneer u onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van
elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy
Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van
deze internetsite.
Jobner is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie
op de website Jobner. Evenmin is Jobner verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Jobner is te allen tijde gerechtigd
zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is
nodig om ervoor te zorgen dat onze websites en apps goed werken en
gebruiksvriendelijk zijn. Als u geen cookies wilt, pas dan u instellingen aan of
verwijder de cookies. Als u cookies uitschakelt werken de websites en apps wellicht
minder goed.

Wat zijn Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw apparaat worden
geplaatst. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat uw apparaat waarmee u onze
diensten gebruikt, wordt herkent. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze
websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij
verbeteringen doorvoeren. U kunt deze cookies uitschakelen in de browser.

De cookies die wij gebruiken
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten werken van onze websites en apps.
Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, zoals
uw gebruikersnaam.

Analytische cookies
Deze cookies meten hoe u onze websites en apps gebruikt. De informatie die wij
daarmee verzamelen wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

Google Analytics
Jobner maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jobner bij Google
zoekresultaat pagina's zijn.
Sociale media en overige cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat u bepaalde informatie direct kunt delen op sociale
media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.
User Guiding
User Guiding maakt het mogelijk dat wij het platform op een zo duidelijk mogelijke
manier aan u uit kunnen leggen.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?
Je kunt zelf bepalen of u cookies wilt toestaan of weigeren. Als u niet wilt dat er
cookies in uw internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van uw
browser aan. U kunt ook instellen dat de browser u op de hoogte stelt wanneer er een
cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kunt u verwijderen via uw
browserinstellingen.

Uw gegevens opvragen en verwijderen
Te allen tijde kunt u Jobner verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt
daarnaast Jobner verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of in
strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Gebruik onderstaand emailadres
om een verzoek te doen.

Contact
Voor al uw vragen kunt u een e-mail sturen naar info@jobner.nl. Eventuele klachten of
opmerkingen betrekking hebbende op hetgeen genoemd staat in deze
privacyverklaring kunt u eveneens mailen aan info@jobner.nl.

