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Privacyverklaring voor werkgevers / klanten
Door gebruik te maken van de diensten van Unifind, stemt u in met de
verwerking van gegevens door Unifind. De dienst van Unifind omvat het
tijdelijk leveren van personeel dan wel publiek tegen betaling aan Unifind.
Unifind gebruikt bedrijfsgegevens met als doel onze dienst te kunnen
verlenen en publiek te kunnen vinden en selecteren. Kortom, uw
bedrijfsgegevens worden gebruikt om uw belangen te kunnen behartigen.
Unifind verwijst nadrukkelijk op de keuzemogelijkheid om geen
bedrijfsgegevens aan Unifind te verstrekken. Helaas kunnen wij op een
dergelijke manier onze diensten niet aan u aanbieden.
Welke gegevens zullen wij verwerken?
De volgende bedrijfsgegevens zal Unifind verzamelen en verwerken: Naam,
KvK nummer, bankgegevens, adres, programmeringen, tijden en locaties van
programmeringen. Verder zullen afbeeldingen van opnames en het
bedrijfslogo worden gebruikt om via onze blog en mailing de samenwerking
met u als werkgever aan onze gebruikers te communiceren.
Door gebruik te maken van de diensten van Unifind stemt u ermee in dat
Unifind publiekelijk mag aangeven met u samen te werken. Dit zullen wij
kenbaar maken via onze blog en nieuwsbrieven. Na het stoppen van de
dienstverlening zullen bedrijfsgegevens definitief worden verwijderd. Enkel
zal op de website worden vermeld dat in het verleden is samen gewerkt met
u als werkgever.
Waarom hebben we deze gegevens nodig?
Met als intentie onze gebruikers correcte informatie te bieden zullen wij de
programma’s en tijden van opnames op onze website vermelden. De exacte
locatie zullen wij niet vermelden, deze zal enkel worden gedeeld met
gebruikers die u een dienst verlenen. De locatie zal niet worden gedeeld met
overige gebruikers van het Unifind platform.

Overige bedrijfsgegevens betrekkende NAW gegevens, bankgegevens en
KvK gegevens zullen niet openbaar worden gedeeld met derden. Deze zijn
voor eigen gebruik en zullen na het beëindigen van de dienstbetrekking
worden verwijderd wanneer dit niet meer door de belastingdienst wordt
vereist (7 jaar).
Te allen tijde heeft u als werkgever het recht op vergetelheid en
dataportabiliteit, of correctie van gegevens. Hiervoor kunt u ons contacten
op onderstaand mailadres. Ook indien u een klacht heeft over de manier
waarop Unifind uw gegevens verwerkt verzoeken wij u ons te contacten op
onderstaand mailadres.
info@unifind.nl

