Afgedrukt op woensdag 25 november 2020 van www.startfoundation.nl

Privacy- en cookiebeleid
programma Open Hiring®
Wij vinden jouw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met je persoonlijke gegevens
omgaan. We adviseren je een en ander aandachtig door te nemen.
Dit privacybeleid en cookiebeleid beschrijven de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt)
wanneer je gebruikmaakt van de websites van Start Foundation (`Sites’) en de mobiele applicaties van Start
Foundation (`Apps’), waaronder www.openhiring.nl. Er wordt tevens uitgelegd hoe jouw persoonsgegevens gebruikt,
gedeeld en beschermd worden, welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je contact met
ons kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Welke Start Foundation-entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, hangt af van de
manier waarop je gebruikmaakt van de Sites en Apps van Start Foundation. De betreffende Start Foundation-entiteit
wordt aangeduid als `Start Foundation’, `onze’, `wij’ of `ons’ in dit privacybeleid en cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we, en wanneer?
Wij vragen jou bepaalde persoonsgegevens te delen om je de (non-commerciële) informatie en (non-commerciële)
diensten waar je ons om verzoekt, te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een kennisdocument
downloadt, contact opneemt met onze medewerkers, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt om jouw
idee of plan voor te leggen, aan onze evenementen of acties deelneemt, of gebruikmaakt van onze Sites of Apps.
Deze persoonsgegevens omvatten in de meeste gevallen:
contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en indien van toepassing organisatie, functie, bezoek- en/
of postadres.
Als je meedoet met het programma Open Hiring™ als (pilot)bedrijf:
persoonsgegevens, waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum, functie en bedrijfsgegevens (KvK-nummer,
website, rechtsvorm), alsook personeelsgegevens om na te gaan of je al met de doelgroep werkt.
Als het draait om financiering van je activiteiten, dan wordt ook gevraagd om de hoeveelheid financiering die je nodig
hebt, je projectplan, je begroting en je jaarrekening.
Als je deelneemt aan een onderzoek:
We doen alleen onderzoek als jij daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. We maken inzichtelijk
welke gegevens worden gebruikt voor het onderzoek. We communiceren over de bewaartermijn van het onderzoek;
afhankelijk van de aard van het onderzoek kan de bewaartermijn verschillen.
Als je de nieuwsbrief ontvangt:
Wanneer je daarvoor toestemming geeft, sturen wij je (non-commerciële) nieuwsberichten over de activiteiten van
Start Foundation. Nadat je toestemming hebt verleend, kun je je op elk moment afmelden.
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Als je een bestaande relatie van Start Foundation bent (bijvoorbeeld wanneer je in het verleden met ons hebt
samengewerkt of financiering hebt aangevraagd), kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de
door jou verstrekte contactgegevens gebruiken om je (non-commerciële) nieuwsberichten te sturen (tenzij je je
hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij jouw toestemming voor het toezenden van nieuwsberichten.
Wij kunnen de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, gebruiken om jou gepersonaliseerde berichten te sturen, zoals
een persoonlijke uitnodiging voor een evenement.
In alle gevallen geldt:
• Het verzenden van gegevens naar ons via formulieren is beveiligd met een versleutelde https-verbinding.
• Jouw gegevens worden verwijderd op jouw verzoek of als ze niet meer nodig zijn.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van
Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan jouw gebruik van de website
wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan
worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen
we waar nodig de werking van de website optimaliseren.
Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de
gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Verder hebben wij de volgende
maatregelen genomen om jouw privacy te waarborgen:
• We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
• De laatste cijfers achter de punt van het IP-adres is voor Google Analytics gemaskeerd.
• 'Gegevens delen' met Google is uitgezet.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om bijvoorbeeld jouw voorkeuren en
instellingen te onthouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden
meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden
opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Cookies kunnen je
randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan, niet beschadigen.
Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door Google ten behoeve van de
`Analytics’-dienst. We hebben de instellingen van Google Analytics voor jou zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld.
YouTube-video’s embedden wij (worden door ons op de website geplaatst) in de privacymodus, zodat YouTube alleen
data van jou opslaat als je de video afspeelt. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze
cookies en/of het gebruik dat derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij
wijzen erop dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing
kunnen zijn.
Je kunt je toestemming ten aanzien van het gebruik van cookies te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen
dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen (lees eventueel
ook deze toelichting door de Consumentenbond over hoe je cookies kunt intrekken of verwijderen). Je dient er wel
rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de
website niet of niet goed meer werken.

Plug-ins social media
Er worden via de website video’s getoond die van een website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Wij
plaatsen YouTube-video’s op onze website met de privacymodus ingeschakeld. Dat betekent dat YouTube geen
gegevens van jou opslaat, tenzij je de video afspeelt. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst door
derde partijen (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, AddThis) als je gebruikmaakt van het delen via deze social media.
De cookies van derden (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, AddThis) worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere
websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.
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Niet-commerciële marketingactiviteiten
Incidenteel – en altijd voor een tijdelijke non-commerciële actie – kan Start Foundation gebruikmaken van Google
AdWords Remarketing om te adverteren op websites van derden (inclusief Google) gericht op gebruikers die onze
website eerder hebben bezocht. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bezoekers niet vergeten om zich in te schrijven
voor deelname aan een activiteit of evenement. Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Googlezoekresultatenpagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies
om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard zullen alle gegevens die op
deze manier verzameld worden, worden gebruikt volgens ons privacybeleid en het privacybeleid van Google. Je kunt
je instellingen van hoe Google adverteert, wijzigen op de Google Advertentie-instellingen-pagina. Als jij dit wilt, kun je
je ook volledig afmelden voor 'op interesses gebaseerde advertenties' op Google.com of door de cookie-instellingen
van je browser te wijzigen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als je een relatie met onze organisatie hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens
in te zien. Tevens kun je ons te allen tijde schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten vernietigen.
Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, als jouw gegevens per direct uit ons systeem gehaald moeten
worden. Schriftelijke verzoeken kunnen via openhiring@startfoundation.nl worden ingediend.

Overig
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend
worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op via openhiring@startfoundation.nl.
Lees ook onze disclaimer.
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