Privacybeleid
Bedankt dat je Techniter gebruikt! Dit Privacybeleid is onderdeel van onze
Gebruiksvoorwaarden. Neem daarom onze voorwaarden en Privacybeleid
zorgvuldig door, zodat je volledig op de hoogte bent van je rechten en plichten
als je gebruik maakt van onze producten en dienst.
Introductie
Techniter is een online transparante marktplaats voor de inhuur en/of werving & selectie van
professionals. Het Platform voorziet werkgevers van een groot aanbod getalenteerde Kandidaten van
diverse bemiddelingsbureaus en/of freelancer(s)/zzp-er(s) tegen concurrerende tarieven. Daarnaast
adviseert het Platform werkgevers over de vorm, voorwaarden en kwaliteit van de diverse
bemiddelingsbureaus en/of freelancer(s)/zzp-er(s) aangesloten op het Platform.
Het Platform voorziet bemiddelingsbureaus en/of freelancer(s)/zzp-er(s) van passende opdrachten,
zonder acquisitie te hoeven plegen. Het geeft bemiddelingsbureaus en/of freelancer(s)/zzp-er(s) de
ruimte om hun onderscheidend vermogen actief in te zetten en hun Kandidaten, of zichzelf, te plaatsen
bij aantrekkelijke opdrachtgevers.
De privacy van onze gebruikers en kandidaten vinden we van zeer groot belang. Voor een groot deel
hebben we de waarborg van jouw privacy en die van derde al verwerkt in het concept van Techniter. Zo
kunnen Opdrachtgevers in geen geval kandidaten zien van andere Opdrachtgevers en kunnen
Opdrachtnemers geen kandidaten en voorwaarden van andere Opdrachtnemers bekijken of beoordelen.

Databeheer
Alle gegevens door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verstrekt aan of verzameld door Techniter
worden beheerd door Beheerder. Wordt geen Gebruiker als je geen gegevens aan ons wilt verstrekken of
als je niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt overeenkomstig dit Privacybeleid en de
Gebruikersvoorwaarden van Techniter Nederland B.V.. Als je al een Profiel hebt aangemaakt, kun je deze
sluiten door een e-mail met dergelijke strekking te sturen naar info@techniter.com

Verzamelde gegevens
Beheerder verzamelt de volgende gegevens:
-

Contact- en inloggegevens
Profielgegevens
Vacature inhoudt
Kandidaat gegevens
Status updates en verzoeken
Gebruik van het Platform
Social Media updates
Cookies
Overige relevante gegevens ter verbetering van het Platform
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Gegevens gebruik
We gebruiken jouw gegevens voor:
-

Identificatie
Status updates en verzoeken versturen
Aanleveren van persoonlijke content
Communicatie
Feedback
Analytics of vergelijkbare diensten van derde

Rechten Gebruiker en gegevensopslag
Je hebt het recht om jouw contactgegevens, Profiel- en kandidaat gegevens die door Techniter Nederland
B.V. worden beheerd in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen en jouw Profiel te sluiten.
Voor gegevens met betrekking tot jouw account die zich niet in jouw Profiel bevinden of waartoe je niet
gelijk toegang hebt, kun je contact opnemen via info@techniter.com. Daartoe is het wel noodzakelijk dat
je een uitreksel van de kvk en een kopie van een legitimatiebewijs meestuurt. Wij kunnen om aanvullende
gegevens vragen.
We bewaren de door Gebruiker verstrekte gegevens zolang jouw account actief is of zolang dit nodig is
om onze dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden. Als je jouw account sluit door middel van het
sturen van een mail met dergelijke strekking naar info@techniter.com zullen we je per e-mail op de
hoogte houden van de status van jouw gegevens. Gebruiker gegevens ten behoeve van onze boekhouding
zullen door onze financiële afdeling met zorg worden behandeld en verwijderd, wanneer zij daar opdracht
voor gegeven.
Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens door een e-mail te sturen naar
info@techniter.com.

Wijzigingen
Wij kunnen dit Privacybeleid regelmatig wijzigen. Je dient dit Privacybeleid dan ook regelmatig te
raadplegen. Als we wezenlijke wijzigingen doorvoeren, zullen wij je daarvan als Gebruiker via onze
communicatiemogelijkheden op de hoogte stellen. Als je bezwaar hebt tegen een wijziging, dan kun je
jouw account sluiten.

Beveiliging
We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de gegevens die Gebruiker aan ons
verstrekt. De toegang is beveiligd door een wachtwoord en we bieden een veilige HTTPS-toegang op ons
Platform.
Ter bescherming van de gegevens die je opslaat op het Platform, controleren we regelmatig ons Platform
op mogelijke veiligheidsproblemen of aanvallen. Aangezien het internet geen 100% veilige omgeving is,
kunnen we de veiligheid van jouw gegevens niet garanderen. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor de
beveiliging en bescherming van jouw inloggegevens. Houd jouw account veilig door een sterk
wachtwoord.
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