Privacy & Cookie Document

SAMENGEVAT
Koksintermediair verwerkt uw gegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren en om u van
dienst te kunnen zijn als opdrachtgever, kok of als adverteerder.
Cookies worden gebruikt voor de werking van de site, niet voor commerciële doeleinden.
Cookies worden niet met derden gedeeld.
(Uw) Gegevens worden uitsluitend uitgewisseld tussen opdrachtgevers en koks teneinde met elkaar in
contact te kunnen komen, uw gegevens worden niet aan overige partijen ter beschikking gesteld tenzij u
daar toestemming voor heeft gegeven.

Geachte Lezer,
Koksintermediair.nl hecht in woord en gebaar waarde aan een verantwoorde omgang met de gegevens
van haar website bezoekers, ingeschreven koks, opdrachtgevers en adverteerders. Koksintermediair
verwerkt en beheert de persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft.
Middels dit “Privacy & Cookie Document” informeert Koksintermediair u over de manier waarop
Koksintermediair uw persoonsgegevens verwerkt, beheert en hoe u wijzigingen kunt laten aanbrengen.
1. Beheer van uw gegevens
Koksintermediair verzamelt, verwerkt en beheert de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt
heeft op de volgende manier:
Contact-formulier en e-mail
Indien u het contactformulier op www.Koksintermediair.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden
uw contact gegevens verzameld. Het kan gaan om de volgende gegevens: Naam, Adres, E-mailadres,
CV, Uittreksel KvK, Bedrijfsnaam, Geboortedatum en Telefoonnummer.
2. Doel van de verwerking
Koksintermediair verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Verwerkingen die verband houden met het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst als
freelance kok of als opdrachtgever.
Om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen indien de situatie daarom vraagt.
Om u van informatie te kunnen voorzien waarom u gevraagd heeft.

3. Doorgifte aan derden
Koksintermediair verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij:
a. Dit nodig is voor de uitvoering van ‘onze’ overeenkomst met u, denk daarbij aan de doorgifte van
een naam van een kok aan een opdrachtgever en vice versa om opdrachten uit te kunnen voeren.
b. Koksintermediair voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of
individuen buiten Koksintermediair, uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze
toestemming heeft verleend.
c. Koksintermediair op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven
aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van persoonsgegevens
Koksintermediair maakt gebruik van technische veiligheidsvoorzieningen om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens.
De maatregelen van Koksintermediair zijn als volgt samen te vatten:
•
•
•
•

De gehele website van Koksintermediair maakt gebruik van een SSL Certificaat.
Databases worden volgens de laatste techniek beveiligd en up-to-date gehouden.
Er worden op het publiekelijk toegankelijk gedeelte van de website van Koksintermediair geen
gedetailleerde persoonsgegevens weer gegeven.
De (persoons)gegevens van zowel freelance koks als van de opdrachtgevers zijn zonder
inloggegevens niet toegankelijk.

5. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het contact
formulier op de website van Koksintermediair te vinden onder de knop ‘Contact”.
U heeft recht op:
•
•
•
•
•

Uitleg en inzage over welke persoonsgegevens wij van u beheren en wat we daarmee doen.
Het laten corrigeren van fouten.
Het laten verwijderen van persoonsgegevens.
Intrekken van toestemmingen.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

6. Cookies
•

•

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze
website wordt meegestuurd in een sessie zodat u gescheiden van anderen van ons systeem
gebruikt kunt maken. Deze cookies zorgen er o.a. voor dat u niet bij de gegevens van anderen
kunt komen en andersom.
De Koksintermediair Cookies dienen uitsluitend om inlog sessies vast te leggen en gescheiden te
houden. Cookies worden niet gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt.

7. Horeca adverteerders
De bedrijf en persoonsgegevens van horeca adverteerders worden door ons in een beveiligde database
opgeslagen. Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die zij plaatsen
op de website van Koksintermediair. Koksintermediair maakt op geen enkele manier gebruik van de
bedrijf en persoonsgegevens van de adverteerders, het is uitsluitend een service voor bedrijven die op
zoek zijn naar koks in vaste dienst. De bedrijf en persoonsgegevens van de adverteerders worden door
Koksintermediair niet aan derden ter beschikking gesteld.
8. Contact gegevens
Indien u vragen heeft over ons privacy & cookie beleid kunt u contact opnemen via het contact formulier
op de website van Koksintermediair te vinden onder de knop ‘Contact”.

