Privacyverklaring Pivoton.nl
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens
wij van u verzamelen en met welk doel. Wij adviseren u om de samenvattingen hieronder door te
nemen.
Identiteit
Dit is de privacyverklaring van Pivoton ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 10031605 inzake de website pivoton.nl.
Ons adres:
Keesomstraat 28-30
6716 AB Ede
Ons telefoonnummer:
+31 (0)318 670 450
Ons e-mailadres:
info@pivoton.nl
Pivoton houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Pivoton acht een
zorgvuldige en behoorlijke omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Pivoton verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.
1. Welke gegevens verzamelen wij?
Pivoton verwerkt op verschillende momenten en manieren persoons- en bedrijfsgegevens,
bijvoorbeeld: wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, u solliciteert via onze
website of surft op onze website en/of een product of dienst bij ons bestelt. Pivoton kan daarbij de
volgende gegevens verwerken:
-

Naam, organisatie, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer
Surf- en klikgedrag
Geüpload CV en motivatiebrief

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?
2.1 Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website geeft u bepaalde gegevens door dan wel laat u gegevens achter.
Dat kunnen gegevens zijn die direct of indirect naar u persoon te herleiden zijn. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn doorgegeven of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens
hebt doorgegeven of achtergelaten. Hieronder geven we de gevallen weer waarin u gegevens aan
ons verstrekt en voor welk doel ze gebruikt/verwerkt worden.
2.2 Algemeen contact
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het
contactformulier op onze website. De gegevens die u invult worden gebruikt voor het verstrekken

van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen gegevens zoals een
sollicitatie, vragen en/of klachten. De gegevens die u aan ons via het contactformulier verstrekt,
gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag, commentaar of uw verzoek af te
handelen. Na volledige beantwoording van uw vraag verwijderen wij uw persoonsgegevens.
De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw
verzoek voor informatie, het reageren op uw commentaar, afhandelen van uw verzoek.
2.3 Sollicitatie
Indien u in het kader van een sollicitatie gegevens achterlaat op onze website of aan ons verstrekt,
dan zullen wij deze gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van de sollicitatieprocedure. Als de
vacature waarop u gesolliciteerd heeft vervuld is, of wordt ingetrokken, dan vernietigen wij de door u
aan ons verstrekte gegevens, zoals curriculum vitae en motivatiebrief. Maar hebben wij uw
toestemming verkregen om de gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures,
dan bewaren de gegevens gedurende één (1) jaar om u eventueel te benaderen voor vrijgekomen
functies. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar:
[ info@pivoton.nl ].
De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele)
uitvoering van een (arbeids)overeenkomst.
Wij attenderen u erop dat een pasfoto, geboorteplaats of –land en lidmaatschappen op vakbonden
bijzondere persoonsgegevens zijn. U hoeft dat wat ons betreft niet te noemen in uw curriculum vitae
of motivatiebrief. Voor de beoordeling en afhandeling van uw sollicitatie zijn deze bijzondere
gegevens totaal niet relevant.
2.5 Anoniem statisch onderzoek website
Het surf- en klikgedrag op onze website wordt anoniem bijgehouden voor statistisch
onderzoeksdoeleinden. Wij willen de trends en ontwikkelingen in bijvoorbeeld het websitegedrag
onderzoeken om te weten hoe goed onze website wordt bezocht en welke informatie geraadpleegd
wordt. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens, dus gegevens die niet te herleiden zijn tot het
individu. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website
bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed
doen op de website.
2.6 E-mailmarketing en nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens
alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief en andere berichten over onze producten en diensten per
e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van
de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw
persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis
waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de
nieuwsbrief te ontvangen.
Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten
verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.

Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand
van bijvoorbeeld op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij
voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest.
De grondslag om een profiel op te bouwen in dat geval is ter behartiging van een gerechtvaardigd
belang: wij kunnen u betere content bieden.
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel. Uw belangen, grondrechten en
fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook
uw profiel verwijderd.
3. Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte
cookieverklaring vastgelegd.
4. Beveiligingsmaatregelen
Pivoton spant zich in om passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te nemen
om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde
toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL
beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website
bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.
5. Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Pivoton. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis
van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst tussen u en Pivoton. Echter, kunnen wij derden inschakelen om namens ons
persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze
verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens
niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten
gesloten.
Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen
wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie
afhandelen.
Het kan zijn dat wij voor het opvolgen van sollicitaties programmatuur van derden gebruiken.
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de
Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken
Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.
6. Rechten betrokkenen
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te
verwijderen. In dat geval kunt u contact [info@pivoton.nl] met ons opnemen. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

•
•
•
•

Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van
de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen
tijde het recht deze toestemming in te trekken.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

7. Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links,
of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen,
alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.
8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van Pivoton. Het is daarom raadzaam om voor de laatste versie regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.

