Privacyverklaring
RoSecure B.V. (RoSecure), gevestigd aan de Westblaak 100, 3012 KM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan
worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
Contactgegevens:
https://rosecure.nl/service/
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam
Telefoon: 088-333 44 99
RoSecure verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door u als sollicitant zelf aan ons
worden verstrekt:
- E-mailadres.
Door ons als sollicitant een e-mail te sturen kiest u er zelf voor om meerdere gegevens bij ons achter te laten,
zoals NAW gegevens, bereikbaarheidsgegevens, geboortedatum en andere relevante zaken die u in uw CV heeft
vermeld.
Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:
- Het noteren van deze persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure.
- Het kunnen bellen of mailen naar u als sollicitant naar aanleiding van de door u als sollicitant gestuurde e-mail.
Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:
Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens hooguit 4 weken, om u binnen deze termijn te kunnen bellen
of mailen. Indien u als sollicitant door ons wordt aangenomen om te werken, noteren wij het volgende van u:
- Geboortedatum,
- BSN-nummer,
- ID bewijs,
- Eventuele werkvergunning,
- Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
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RoSecure verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
RoSecure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons
of via info@rosecure.nl .
RoSecure heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (RSA 2048) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk
‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Indienen klacht:
RoSecure wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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