
Toestemming kandidaten
Alle gegevens (die in de CV’s vermeld staan) die ons worden toegezonden, worden door ons aangewend om 
een geschikte job in Nederland te vinden voor de kandidaat. Met het toesturen van het CV gaat de kandidaat 
akkoord dat wij deze indien nodig doorsturen naar opdrachtgevers zodat deze het CV kan beoordelen. Het 
proces van binnenkomst en eventueel doorzenden zal door ons geregistreerd worden in ons logboek. Tevens 
zullen wij de CV’s in onze computer opslaan en ook in onze beveiligde email omgeving. Het is ten alle tijde 
mogelijk dat de kandidaat zijn/haar CV terugvraagt en ons logboek in te zien m.b.t. zijn/haar CV/gegevens. 
Ook behoudt de kandidaat het recht om verwijdering/rectificatie van de CV/gegevens te vragen, wij zullen dit 
dan binnen 5 werkdagen realiseren.

Cookie beleid
Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee 
vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen 
en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij 
en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies 
mogelijk informatie(zoals bijvoorbeeld onze vacatures of blog)  te delen via social media.

Over het algemeen kun je onze websites bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige infor-
matie over jezelf achter te laten. ITNL kan echter gedurende het bezoek informatie bij jou plaatsen, indien jouw 
browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij ook wel ‘cookies’. Een cookie is een informatiebestand dat onze 
website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (‘apparaat’) waarmee je deze website bezoekt. 
Jij bepaalt zelf welke cookies je goedkeurt!  Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen, maar het kan zijn dat 
sommige functies van de website dan niet meer beschikbaar zijn voor jou.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is ITNL Solutions B.V. (hierna: ITNL) gevestigd op de 
Nijverheidsweg 12, 2031CP Haarlem

Welke cookies gebruiken wij?
Er zijn verschillende soorten cookies, hieronder in het kort een overzicht. Verderop kun je een specificatie van 
alle cookies die we gebruiken op onze website vinden.

Cookies zonder toestemming
Verplichte cookies; zonder deze cookies functioneert onze website niet.  We kunnen 2 soorten onderscheiden.

Functionele cookies (verplicht)
• Deze zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytische cookies:
• Deze hebben als doel het gebruik van de website te vergemakkelijken. Met deze cookies verzamelen we 
informatie over welke pagina’s het meeste bezocht worden, welke pagina’s effectief werken of juist foutmeldin-
gen opleveren. Bezoekers worden hiermee anoniem gevolgd.

Cookies waarvoor toestemming nodig is

Tracking cookies:
• Deze cookies tracken individueel gedrag en zijn afhankelijk van jouw toestemming. We kunnen met het 
plaatsen van deze cookie jouw websitegedrag gebruiken om bijvoorbeeld onze advertenties beter te maken en 
jouw ervaring op onze websites te verbeteren.

Cookies van derden:
• Advertentiecookies
Advertentie cookies zorgen ervoor dat informatie, promoties en advertenties relevant zijn voor jou, op onze 
website, maar ook daarbuiten. Ze houden bijvoorbeeld bij hoe vaak je iets ziet en welke advertenties je al ge-
zien hebt. Voor advertentiecookies verwijzen we je naar verklaringen op de websites van deze partijen.
• Social media cookies
Dit zijn cookies van een derde partij die op onze website staan. Ze maken het mogelijk om de informatie op 
onze website eenvoudige op social media te delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen 
en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun 
eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. ITNL heeft daar geen 
invloed op.



Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Via je browser kun je reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kun je zo het accepteren van 
(bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van 
onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbe-
teren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren. De onderstaande koppelingen 
brengen je direct naar de gebruikershandleiding van je browser. Wanneer je de cookie-instellingen voor onze 
website aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden 
gebruikt.

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

•  Edge

• Internet Explorer 7 en 8

• Internet Explorer 9

• Safari

• Opera

Andere technieken
Naast cookies gebruiken kunnen onderstaande technieken gebruikt worden om informatie te verzamelen.  
Zowel JavaScript als web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat 
een systeem informatie kan verzamelen, kan opslaan en verwerken.

Web beacons
Naast cookies kunnen websites van ITNL elektronische afbeeldingen bevatten, ook wel web beacons genaamd, 
die ons in staat stellen het aantal bezoekers van een website te tellen. Web beacons worden niet gebruikt om 
toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens. Wij gebruiken web beacons om anonieme informatie over het 
gebruik van onze websites te verzamelen. ITNL verzamelt slechts een beperkte set van informatie, waaronder 
tijd en datum van een pageview. Deze gegevens kunnen namens ITNL worden gedeeld met bedrijven die ons 
ondersteunen, zoals Google bij de analyse van gegevens, zodat wij beter inzicht verkrijgen in de wijze waarop 
bezoekers de webpagina’s gebruiken en de effectiviteit van advertenties. Omdat web beacons hetzelfde zijn 
als elk ander verzoek van jouw apparaat om de webpagina weer te geven, kun je web beacons niet uitzetten of 
weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt door aanvullende software (widgets, plugins of add-
ons genaamd) op uw webbrowser te installeren.

Javascript en flash
Onze websites kunnen onder meer gebruik maken van JavaScript en flash. Dit zijn computerscripts die de 
functionaliteit van onze websites verbeteren, in het bijzonder met betrekking tot bewegende afbeeldingen en 
games. We verzamelen geen persoonsgegevens via JavaScript maar kunnen dit gebruiken om het gedrag 
van bezoekers te onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe vaak op de website of onderdelen daarvan is geklikt, en het 
formaat waarin jouw apparaat graag de informatie ontvangt. Je kunt JavaScript ook deactiveren via je browse-
rinstellingen en flash-software de-installeren. Daardoor zul je geen gebruik meer kunnen maken van sommige 
functies zoals games en actieve afbeeldingen op onze website.

* Omdat Google gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat uw gegevens Europees 
grondgebied verlaten en in Verenigde Staten worden verwerkt. Weet dat Google beschikt over een vermelding 
op de Safe Harbour lijst van Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Google verklaart te beschik-
ken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, 
waaronder Nederland. Klik hier om de advertentievoorkeuren van Google aan te passen en voor aanvullende 
informatie.

** AddThis, een onderneming van Clearspring Technologies company, is aangesloten bij diverse initiatieven 
voor verantwoord gebruik van persoonsgegevens. Omdat AddThis gevestigd is en opereert vanuit de Verenig-
de Staten, kan het zijn dat data Europees grondgebied verlaat en in Verenigde Staten wordt verwerkt. Addthis 
beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijst van Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat 
Addthis verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisse-
len met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om een cookie te plaatsen, zodat Addthis je niet meer 
volgt.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/products/windows?os=windows-10
https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=16626
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=16626
http://www.google.com/intl/nl_NL/policies/privacy/tools/
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=14674
http://www.addthis.com/privacy/opt-out#.ULyoGWelcuI

