Informatieverplichting

Houd er rekening mee dat OTTO Work Force (alle registratiegegevens zijn beschikbaar op de website
www.ottoworkforce.com) is de beheerder van de persoonsgegevens. Uw gegevens worden door de beheerder verwerkt voor
de wervingsdoeleinden, d.w.z. in het zoekproces naar de juiste kandidaten om te worden aangenomen of voor aanbeveling
aan onze klanten.
Wij willen u ervan verzekeren dat uw toestemming vrijwillig is en op elk moment kan worden herroepen door dergelijke
informatie naar het volgende e-mailadres te sturen:
Bulgaria: mydataBG@ottoworkforce.eu
Slovakia: mydataSK@ottoworkforce.eu
Czech Republic: mydataCZ@ottoworkforce.eu
Romania: mydataROM@ottoworkforce.eu
Poland: mojedane@ottoworkforce.pl
The Netherlands: mydataNL@ottoworkforce.eu
of een aanvraag in te dienen bij het hoofdkantoor van de onderneming of haar filialen. Contactgegevens kunt u vinden op
onze website: www.ottoworkforce.com. Herroeping van uw toestemming zal niet van invloed zijn op de naleving van het recht
om de gegevens te verwerken die waren verwerkt op basis van uw toestemming vóór de herroeping.
Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van directe marketing
van eigen producten en diensten en het sturen van commerciële informatie via elektronische middelen naar uw e-mail adres
en telefoonnummer.
Wij kunnen uw gegevens alleen publiceren als u daarvoor uw toestemming hebt verleend of, indien nodig, aan bevoegde
instanties. Bovendien hebben onze medewerkers toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om hun dagelijkse taken
uit te voeren en onderaannemers d.w.z. de entiteiten die we tewerkstellen om uw gegevens te verwerken, d.w.z. IT-bedrijven,
accountantskantoren, marketingbureaus, advocatenkantoren en andere onafhankelijke ontvangers, bijvoorbeeld
zakenpartners. Op basis van de wet worden uw gegevens in het CV en om het even welke door u ingevulde formulieren ook
overgedragen aan de werkgevers die uitzendkrachten aannemen of aan een potentiële werkgever.
Wij dragen uw gegevens niet over buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.
Uw gegevens zoals naam en achternaam en het e-mailadres, die wij verwerken ten behoeve van de directe marketing van
onze producten en diensten, worden opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. Aldus, zou u uw
toestemming voor dit doel moeten herroepen. Anders kunnen wij besluiten om de verwerking van dergelijke gegevens te
stoppen zodra wij vaststellen dat uw toestemmingen verouderd zijn.
Ben a.u.b. op de hoogte van uw rechten:
• om toegang te krijgen tot uw gegevens en een kopie daarvan te ontvangen, hetgeen betekent dat als u ons vraagt welke
gegevens wij over u verwerken, wij verplicht zijn om u een volledig antwoord te geven;
• om uw gegevens te herstellen (corrigeren);
• om uw gegevens te wissen - als u denkt dat er geen reden voor ons is om uw gegevens te verwerken, kunt u eisen dat ze
door ons gewist worden;
• om de verwerking van uw gegevens te beperken - kunt u eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken
tot uitsluitend opslaan of uitvoeren van acties welke met u zijn overeengekomen; als u denkt dat wij onjuiste gegevens met
betrekking tot u hebben of dat wij ze illegaal verwerken of als u niet wilt dat wij ze wissen;
• om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van directe marketing. Als u van dit recht
gebruik wilt maken zullen wij stoppen met de verwerking van uw gegevens voor dit doel;
• om gegevens over te dragen - u hebt het recht om van ons uw persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt
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verstrekt op basis van uw toestemming in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat (bijv. CSV) en het
recht om deze gegevens rechtstreeks naar een andere beheerder te sturen. U kunt ons ook opdracht geven om de
gegevens rechtstreeks naar een andere entiteit te sturen als dit technisch haalbaar is;
• om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan. Als u denkt dat wij uw gegevens in strijd met de wet verwerken,
kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van het bureau voor bescherming van persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw aanvraag naar het volgende e-mailadres:
Bulgaria: mydataBG@ottoworkforce.eu
Slovakia: mydataSK@ottoworkforce.eu
Czech Republic: mydataCZ@ottoworkforce.eu
Romania: mydataROM@ottoworkforce.eu
Poland: mojedane@ottoworkforce.pl
The Netherlands: mydataNL@ottoworkforce.eu
of neem contact op met de medewerker in het hoofdkantoor van de onderneming of filiaal. Gedetailleerde adresgegevens
zijn te vinden op www.ottoworkforce.com
Houd er a.u.b. rekening mee dat voordat u uw rechten uitoefent, wij ervoor moeten zorgen dat u degene bent die ons alle
gegevens hebt verstrekt, daarom moeten wij u naar behoren identificeren.
Uw gegevens die nodig zijn om het wervingsproces alsmede verdere tewerkstelling uit te voeren, kunnen beschikbaar worden
gesteld aan andere bedrijven van OTTO Capital Group. Volledige details van bedrijven van de OTTO Capital Group zijn te
vinden op www.ottoworkforce.com
Toestemming om deel te nemen aan het wervingsproces
Hierbij geef ik mijn toestemming voor het verwerken van mijn gegevens in het CV en in alle door mij ingevulde formulieren
ten behoeve van het wervingsproces, met inbegrip van toekomstige wervingsprocessen bij bedrijven van OTTO Group zoals
hierboven vermeld. Met deze toestemming kunnen wij contact met u opnemen in verband met ons wervingsproces, inclusief
presentatie vacatures en in de toekomst met het nieuwe wervingsproces. Als u ook onze huidige en toekomstige vacatures
wilt ontvangen, selecteert u deze toestemming voor deelname aan het wervingsproces. Het is nodig om contact met u op te
nemen.

Marketing en telecommunicatie toestemming
Hierbij ga ik akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en voor het verzenden van
commerciële informatie via elektronische communicatiemiddelen en telecommunicatieapparaten (zoals telefoon, tablet,
computer) door de bedrijven van OTTO Group zoals hierboven vermeld. Als u deze toestemming geeft, worden uw
persoonsgegevens verwerkt om u marketing- en commerciële informatie te verstrekken. Met deze toestemming zullen wij
contact blijven houden en kunnen wij u bellen of u een e-mail en sms sturen met onze beste vacatures en deze aan u
presenteren.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.
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