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Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Deze privacyverklaring legt uit hoe we uw persoonlijke 

gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en delen, hoe u tot deze persoonlijke informatie 

toegang heeft en hoe u deze kunt wijzigen of verwijderen. 

 

Toepasselijkheid 

Deze online privacyverklaring is van toepassing op alle websites en portalen van Cabooter people die 

toegang tot onze onlinediensten geven en met deze online privacyverklaring verbonden zijn, waarbij 

‘Cabooter People’ verwijst naar Cabooter People BV, Noorderpoort 51, 5916PJ Venlo en iedere 

andere onderneming waarvan de websites en portalen naar deze privacyverklaring verwijzen. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Wanneer u een website of portal van Cabooter People bezoekt zijn wij ervoor verantwoordelijk dat 

het verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beschermen van uw persoonlijke informatie geschiedt 

conform deze privacyverklaring alsmede het toepasselijke nationale wetgeving. 

 

Welke informatie verzamelen wij? 

Cabooter People houdt de gegevens bij die u met ons deelt.  Als u bijvoorbeeld een sollicitatie 

verstuurd of contact met ons opneemt zullen wij deze persoonlijke gegevens verzamelen. Denk 

hierbij aan identificatiegegevens, bijvoorbeeld uw naam en  e-mailadres om met u in contact te 

komen en andere inhoud die u ons verstrekt in verband met uw sollicitaties zoals uw CV. 

Verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens dan kunnen wij uw interacties met de websites, 

landingspagina’s en e-mails van Cabooter People volgen. Als u niet wilt worden gevolgd door ons dan 

kunt u de optie ‘niet volgen’ in uw browser inschakelen.  

Daarnaast maken onze websites en portalen ook gebruik van cookies. Dit betekent dat wij bij ieder 

bezoek aan onze website gegevens verzamelen en opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw 

computer aan ons verzendt bij een bezoek aan onze website. Wij maken gebruik van 2 soorten 

cookies, namelijk sessiecookies (deze duren tot u de browser sluit) en permanente cookies (deze 

kunnen uit de browsergeschiedenis worden gewist).  

Ook verzamelen wij informatie over het toestel dat u bij een bezoek aan onze website en portalen 

gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om u de beste service te bieden en de meest gebruikte 

browsers en besturingssystemen te ondersteunen. 

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens? 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, gebaseerd op uw vooraf 

gegeven toestemming, onze wettelijke verplichting hiertoe of om u zo goed mogelijk met onze 

services te kunnen bedienen. Dankzij uw informatie kunnen wij met u in contact komen en inzicht 

krijgen in uw competenties. 



Daarnaast kunnen we u informeren over mogelijk interessante en gerelateerde vacatures op basis 

van uw zoekopdrachten. U kunt altijd ervoor kiezen om onze marketingcommunicatie stop te zetten 

of u kunt in onze e-mails aan u uw voorkeuren wijzigen. 

Ook gebruiken wij uw informatie om onze websites en portalen te personaliseren naar aanleiding 

van uw gebruik en voorkeuren om uw ervaring te bevorderen. 

Tot slot verzamelen we uw gegevens om de websites en portals te verbeteren. Dankzij uw data 

kunnen wij onze platforms optimaliseren. 

 

Wat zijn uw rechten? 

Wij respecteren uw recht om te weten welke persoonlijke informatie wij verwerken. Daarnaast zijn 

wij verplicht om uw gegevens bij te werken wanneer u bij ons aangeeft dat uw persoonlijke 

informatie incorrect of onvolledig is. Ook heeft u het recht om verwijdering van uw persoonlijke 

informatie of een inperking van het gebruik ervan te vragen. U kunt zich verzetten tegen de 

verwerking van uw persoonlijke informatie. 

 

Hoe gaan wij met uw informatie om? 

Cabooter People bewaart uw gegevens zolang als nodig is om onze diensten aan te bieden, tenzij u 

ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen. Het kan zijn dat Cabooter People op basis 

van de wet vereist is om bepaalde informatie te bewaren. Wanneer wij uw persoonlijke informatie 

niet langer hoeven te bewaren dan verwijderen wij deze uit onze systemen. 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met gelieerde ondernemingen en werkgevers. 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners die ons helpen met onze 

werkzaamheden. Tot slot kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonlijke informatie te delen met 

wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of derden in geval van juridische procedures. 

Cabooter People zet zich in om uw persoonsgegevens veilig te houden zodat u met een veilig gevoel 

van onze diensten gebruik kunt maken. 

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring 

Cabooter People behoudt zich het recht deze online privacyverklaring up-to-date te houden. Dit 

houdt in dat er van tijd tot tijd wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen optreden. Wij gaan er 

vanuit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen als u gebruikt maakt van onze websites en portals. 

Bovenaan dit document vindt u terug wanneer deze privacyverklaring voor het laatst geüpdatet is. 

 

Contact 

Heeft u vragen of klachten over onze privacyverklaring, of wilt u graag dat uw informatie wordt 

verwijderd of geverifieerd? Bezoek dan https://www.cabooterpeople.nl/contact/ en neem contact 

met ons op. Bij Cabooter People helpen wij u graag! 

https://www.cabooterpeople.nl/contact/

