Vacaturewebsite
De vacaturewebsite is onderdeel van de VGCt.
De VGCt heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de inhoud, gegevens en/of onjuistheden in
de vacatures op de website, de links naar externe websites en hoe adverteerders omgaan met de
gegevens van geïnteresseerden.
De VGCt hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De VGCt houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder wordt aangegeven welke persoonsgegevens de VGCt verwerkt, met welk doel en voor hoelang.
De VGCt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1. Adverteerders (aanbieders vacatures)

Persoonsgegevens van adverteerders kunnen door de VGCt worden verwerkt voor de volgende
doelstelling: het adverteren met vacatures op de vacaturewebsite van de VGCt.
De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van adverteerders is de
advertentieovereenkomst. Deze overeenkomst komt tot stand door het invullen en indienen van het
online aanmeldformulier voor een advertentie en de bevestiging door de VGCt.
Voor de bovenstaande doelstellingen verwerkt de VGCt de volgende persoonsgegevens:
• Naam en adresgegevens
• Geslacht (mannelijk, vrouwelijk of neutraal)
• Titel
• Telefoonnummers
• e-mailadressen
• geboortedatum
• geboorteplaats
• IBAN
Bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de advertentie(-overeenkomst). De
gegevens in de financiële administratie bewaard tot 7 jaar na beëindiging van de
advertentieovereenkomst.

2. Aanmelders vacaturenieuwsbrief

Persoonsgegevens van geïnteresseerden die zich aanmelden voor de vacaturenieuwsbrief kunnen door
de VGCt worden verwerkt voor de volgende doelstelling: het toezenden van vacaturenieuwsbrief.
De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is inschrijving voor de vacaturenieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerkt de VGCt de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
Bovenstaande gegevens worden bewaard totdat een persoon zich uitschrijft voor de
vacaturenieuwsbrief.

3. Van toepassing zijnde bepalingen

Uit ons standaard Privacyreglement zijn de volgende bepalingen van toepassing: ‘Maatregelen voor
bescherming persoonsgegevens’, ‘Rechten omtrent jouw gegevens’, ‘Cookies’, ‘Wijziging
privacyreglement’ en ‘Contactgegevens’. Je vindt de bepalingen hier.

