Privacyverklaring Leerwerkloket regio Amersfoort
Als je met het Leerwerkloket te maken hebt, dan geef je vaak persoonsgegevens aan
ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Als we persoonsgegevens van je vragen, of krijgen van andere organisaties, dan
beschermen we jouw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar
ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.
We kunnen ook gegevens verzamelen over je bezoek aan onze website. Dat doen we
met cookies.
Wie zijn wij?
Het Leerwerkloket regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van UWV, de
gemeenten

Amersfoort,

Leusden,

Woudenberg,

Nijkerk,

Baarn,

Bunschoten-

Spakenburg en Soest, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort. Het Leerwerkloket
heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en
arbeidsmarktkansen

te

versterken.

Gezamenlijk

ontwikkelen

wij

activiteiten,

arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en
arbeidsmarkt verbeteren.
Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?
Wij beschermen je persoonsgegevens zorgvuldig. Je gegevens worden niet zonder
toestemming van jou met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en
zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.
Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren je gegevens, totdat je aangeeft dat je dit niet meer wilt of wanneer er geen
noodzaak meer is. Je kan je afmelden via info@leerwerkmail.nl
Contact met het Leerwerkloket over privacy of je persoonsgegevens
Wil je contact opnemen met Leren en Werken over je privacy of je persoonsgegevens?
Dan kan je e-mailen naar info@leerwerkmail.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je
vraag of opmerking is.

Heb

je

een

klacht

over

je

privacy?

Dan

kun

je

ons

ook

mailen

via info@leerwerkmail.nl of je kan rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens
Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit
Indien je aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kan je ook mailen
naar info@leerwerkmail.nl
Wie ziet jouw persoonsgegevens nog meer?
Gegevens worden op een beveiligde manier gedeeld met de samenwerkende partijen.
Daarnaast ontvangen werkgevers je gegevens wanneer we je, met jouw toestemming,
voorstellen voor een bepaalde vacature. Om de dienstverlening van het Leerwerkloket
regio Amersfoort zo goed mogelijk te waarborgen, werken wij samen met enkele
externe partijen namelijk: Mindwarp en PerfectView. Met deze partijen is een
overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens.
Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die door een website op je
computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij maken gebruik van tracking cookies
om het internetgebruik van bezoekers te analyseren. Zo kunnen we meten hoeveel
bezoekers op de site komen, welke pagina’s het populairst zijn en welke zoekwoorden
worden gebruikt. Daarmee kunnen we de website beter afstemmen op de behoeftes
van onze bezoekers.

