
Cum	  Optimis	  -‐	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl	  Privacy	  Policy	  

Laatst	  gewijzigd:	  juli	  2013	  

Cum	  Optimis	  vindt	  de	  bescherming	  van	  de	  privacy	  van	  haar	  gebruikers	  erg	  belangrijk.	  Wij	  
streven	  ernaar	  u	  een	  veilige	  gebruikerservaring	  te	  bieden.	  De	  bedoeling	  van	  deze	  
verklaring	  is	  u	  te	  informeren	  over	  de	  manier	  waarop	  wij	  persoonsgegevens,	  die	  u	  via	  deze	  
website	  verstrekt,	  zullen	  verzamelen	  en	  gebruiken.	  De	  verklaring	  is	  niet	  van	  toepassing	  op	  
gegevens	  die	  wij	  op	  enige	  andere	  wijze	  verzamelen.	  

Tijdens	  de	  registratie	  dient	  u,	  door	  middel	  van	  een	  ‘checkbox’	  aan	  te	  geven	  dat	  u	  kennis	  
genomen	  heeft	  van	  deze	  verklaring.	  Daarmee	  geeft	  u	  uw	  expliciete,	  ongelimiteerde	  en	  
ongeclausuleerde	  toestemming	  aan	  Cum	  Optimis	  voor	  de	  verzameling,	  het	  gebruik	  en	  de	  
doorgifte	  van	  de	  door	  u	  verstrekte	  persoonsgegevens	  zoals	  in	  deze	  verklaring	  wordt	  
omschreven.	  Wij	  raden	  u	  aan	  om	  deze	  verklaring	  zorgvuldig	  te	  lezen	  omdat	  deze	  
betrekking	  heeft	  op	  uw	  rechten	  en	  wettelijke	  verplichtingen.	  

1.	  Reikwijdte	  

Deze	  verklaring	  heeft	  betrekking	  op	  de	  Cum	  Optimis	  sites	  welke	  eigendom	  zijn	  van	  en	  
gezamenlijk	  beheerd	  worden	  door	  Cum	  Optimis,	  en/of	  haar	  cliënt(en).	  Het	  is	  vast	  beleid	  van	  
Cum	  Optimis	  dat	  zij	  voldoet	  aan	  de	  wetgeving	  over	  de	  bescherming	  van	  persoonsgegevens.	  
Deze	  wetgeving	  regelt	  het	  verwerken	  van	  uw	  persoonsgegevens	  en	  geeft	  u	  verschillende	  
rechten	  met	  betrekking	  tot	  uw	  persoonsgegevens.	  

Onze	  sites	  kunnen	  links	  bevatten	  naar	  andere	  websites	  waarover	  wij	  geen	  zeggenschap	  
hebben.	  Cum	  Optimis	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  het	  privacybeleid	  van	  andere	  websites	  
waarnaar	  u	  doorlinkt	  vanaf	  de	  Cum	  Optimis	  sites.	  Wij	  raden	  u	  aan	  om	  de	  privacyverklaringen	  
van	  deze	  andere	  websites	  door	  te	  lezen,	  zodat	  u	  inzicht	  krijgt	  in	  de	  wijze	  waarop	  zij	  uw	  
persoonsgegevens	  verzamelen,	  gebruiken	  en	  delen	  met	  anderen.	  

2.	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl	  

Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl	  zijn	  producten	  van	  Cum	  Optimis.	  In	  Aanhetwerk.nu/	  
Dejuistestudiekeuze.nl	  kunt	  u	  testen	  afleggen	  met	  als	  doel	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  te	  
krijgen	  van	  uw	  competenties,	  persoonlijkheid,	  loonwaarde	  enzovoort.	  	  

Cum	  Optimis	  neemt	  uw	  privacy	  dan	  ook	  zeer	  serieus	  en	  zal	  zeer	  zorgvuldig	  met	  deze	  
informatie	  omgaan.	  Om	  uw	  privacy	  te	  waarborgen,	  handelt	  Cum	  Optimis	  altijd	  in	  
overeenstemming	  met	  de	  Wet	  Bescherming	  Persoonsgegevens.	  	  

In	  dit	  document	  wordt	  de	  Privacy	  Policy	  van	  Cum	  Optimis	  uiteengezet.	  De	  bepalingen	  zijn	  
van	  toepassing	  op	  alle	  accounts	  in	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl.	  Cum	  Optimis	  
raadt	  u	  daarom	  aan	  deze	  Privacy	  Policy	  aandachtig	  door	  te	  nemen.	  	  
	  
	  



3.	  Wie	  is	  Cum	  Optimis?	  

Cum	  Optimis	  B.V.	  is	  statutair	  gevestigd	  te	  Stein.	  Cum	  Optimis	  bevindt	  zich	  in	  Stein	  op	  de	  
Kruisstraat	  110	  en	  is	  ingeschreven	  in	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  onder	  het	  nummer	  
57868360.	  	  

4.	  Welke	  informatie	  verzamelt	  en	  verwerkt	  Cum	  Optimis?	  	  
	  
Om	  optimaal	  gebruik	  te	  kunnen	  maken	  van	  de	  diensten	  die	  Cum	  Optimis	  aanbiedt,	  moet	  u	  
een	  persoonlijk	  account	  aanmaken.	  Wanneer	  u	  een	  dergelijk	  account	  creëert,	  kunt	  u	  
bepaalde	  persoonlijke	  informatie	  invullen	  waaronder	  uw	  NAW-‐gegevens,	  gegevens	  op	  basis	  
van	  onze	  testen	  en	  gegevens	  met	  betrekking	  tot	  uw	  scholings-‐	  en	  arbeidsverleden.	  

Deze	  gegevens	  zijn	  nodig	  om	  van	  het	  platform	  gebruik	  te	  kunnen	  maken.	  Als	  wij	  deze	  
gegevens	  niet	  verwerken,	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  een	  accurate	  match	  te	  maken	  op	  beroep	  of	  
opleiding.	  Bij	  het	  aanmaken	  van	  een	  bedrijfsprofiel	  moet	  daarnaast	  ook	  de	  
bedrijfsinformatie	  worden	  aangegeven.	  Uw	  profielgegevens	  kunt	  u	  uiteraard	  altijd	  
aanpassen.	  	  

Als	  u	  dat	  wilt,	  kunt	  u	  meer	  informatie	  aan	  uw	  profiel	  toevoegen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  
profielfoto,	  werkervaring	  of	  uw	  behaalde	  diploma’s	  en	  certificaten.	  	  

Wij	  kunnen	  ook	  gedragsgegevens	  verzamelen	  over	  uw	  gebruik	  van	  onze	  sites,	  zoals	  welke	  
delen	  van	  onze	  site	  u	  bezoekt,	  tot	  welke	  diensten	  u	  toegang	  verkrijgt	  en	  gegevens	  over	  uw	  
computer-‐hardware	  en	  software	  inclusief	  uw	  IP-‐adres,	  geo-‐locatie,	  browsertype,	  
besturingssysteem,	  domeinnamen,	  tijden	  van	  toegang	  tot	  de	  site	  en	  adressen	  van	  
doorverwijzende	  websites.	  Deze	  gegevens	  zijn	  noodzakelijk	  voor	  het	  analyseren	  van	  het	  
gebruik	  van	  bedrijfsmiddelen,	  het	  oplossen	  van	  problemen,	  het	  voorkomen	  van	  fraude	  en	  
het	  verbeteren	  van	  onze	  diensten.	  

5.	  Openbare	  gegevens	  

Gegevens	  die	  u	  vindt	  op	  openbare	  delen	  van	  de	  site	  zijn	  toegankelijk	  voor	  en	  kunnen	  worden	  
gebruikt	  en	  opgeslagen	  door	  anderen	  wereldwijd,	  daartoe	  kunnen	  ook	  landen	  behoren	  die	  
mogelijk	  geen	  privacywetgeving	  hebben	  die	  adequate	  bescherming	  garanderen	  met	  
betrekking	  tot	  uw	  land.	  	  

Door	  het	  verstrekken	  van	  uw	  persoonsgegevens	  ter	  opname	  in	  onze	  database,	  geeft	  u	  ons	  
toestemming	  uw	  gegevens	  te	  gebruiken	  zoals	  hier	  beschreven.	  Hoewel	  Cum	  Optimis	  
passende	  maatregelen	  heeft	  genomen	  om	  uw	  persoonsgegevens	  te	  beveiligen	  tegen	  
onbevoegde	  toegang	  of	  ongepast	  gebruik	  door	  derden,	  kan	  Cum	  Optimis	  deze	  derden	  niet	  
controleren	  en	  is	  Cum	  Optimis	  ook	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  manier	  waarop	  zij	  gebruik	  
maken	  van	  gegevens	  die	  u	  plaatst	  of	  anderszins	  beschikbaar	  maakt	  op	  openbare	  delen	  van	  
de	  Cum	  Optimis	  sites.	  Daarom	  dient	  u	  zich	  ervan	  te	  verzekeren	  geen	  gevoelige	  informatie	  te	  
plaatsen	  op	  het	  openbaar	  gedeelte	  van	  de	  Cum	  Optimis	  site.	  Cum	  Optimis	  zal	  in	  geen	  geval	  
testresultaten	  plaatsen	  op	  een	  openbaar	  gedeelte	  van	  haar	  sites.	  



6.	  Cookies	  	  

Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  diensten	  van	  Cum	  Optimis	  kunnen	  diverse	  cookies	  op	  uw	  
computer	  worden	  geplaatst	  en	  kan	  toegang	  tot	  die	  cookies	  worden	  verkregen.	  Cookies	  zijn	  
kleine	  stukjes	  (tekstuele)	  informatie	  die	  een	  server	  naar	  de	  browser	  (bijvoorbeeld	  Internet	  
Explorer	  of	  Firefox)	  stuurt	  met	  de	  bedoeling	  dat	  de	  browser	  deze	  informatie	  bij	  een	  volgend	  
bezoek	  weer	  naar	  de	  server	  terug	  zal	  sturen.	  Cookies	  van	  Cum	  Optimis/	  Aanhetwerk.nu/	  
Dejuistestudiekeuze.nl	  kunnen	  uw	  computer	  of	  de	  bestanden	  die	  op	  de	  computer	  staan	  niet	  
beschadigen.	  	  

Het	  hangt	  af	  van	  uw	  browser	  en	  welke	  instellingen	  u	  gebruikt	  of	  cookies	  wel	  of	  niet	  
automatisch	  kunnen	  worden	  opgeslagen	  en	  tot	  welke	  cookies	  toegang	  mag	  worden	  
verkregen.	  Om	  u	  daarbij	  zoveel	  mogelijk	  te	  helpen,	  geven	  we	  hieronder	  meer	  informatie	  
over	  welke	  cookies	  door	  Cum	  Optimis	  worden	  gebruikt.	  	  

Bij	  het	  bezoeken	  van	  de	  website	  kunnen	  eigen	  ‘platform-‐specifieke’	  cookies	  worden	  
geplaatst.	  	  Deze	  eigen	  cookies	  gemaakt	  door	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl,	  
worden	  door	  het	  platform	  op	  uw	  computer	  opgeslagen	  en	  het	  platform	  heeft	  toegang	  tot	  
die	  cookies.	  Dit	  worden	  ook	  wel	  first	  party	  cookies	  genoemd.	  Zulke	  cookies	  worden	  door	  het	  
platform	  bijvoorbeeld	  gebruikt	  om	  uw	  profielinstellingen	  te	  onthouden.	  

U	  kunt	  uw	  browser	  zo	  instellen	  dat	  u	  tijdens	  het	  volgende	  gebruik	  geen	  cookies	  ontvangt.	  In	  
dat	  geval	  kan	  het	  echter	  gebeuren	  dat	  u	  geen	  gebruik	  kunt	  maken	  van	  alle	  mogelijkheden	  
van	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl.	  	  

Als	  u	  gebruik	  wilt	  maken	  van	  cookies,	  zorg	  er	  dan	  voor	  dat	  u	  uitlogt	  indien	  u	  een	  openbare	  
computer	  verlaat.	  Houd	  ook	  uw	  wachtwoord	  geheim	  om	  te	  voorkomen	  dat	  anderen,	  zonder	  
uw	  toestemming,	  gebruik	  maken	  van	  uw	  account.	  	  



7.	  Voor	  welke	  doeleinden	  zal	  Cum	  Optimis	  informatie	  over	  u	  gebruiken?	  	  

Gebruik	  door	  Cum	  Optimis	  
	  
Cum	  Optimis	  kan	  de	  persoonlijke	  informatie	  over	  u	  voor	  de	  volgende	  doeleinden	  gebruiken:	  	  

-‐ Om	  de	  accountinformatie	  te	  gebruiken	  om	  haar	  diensten	  of	  informatie	  aan	  te	  
bieden.	  

-‐ Om	  met	  u	  te	  communiceren	  over	  Cum	  Optimis/	  Aanhetwerk.nu/	  
Dejuistestudiekeuze.nl.nu	  en	  u	  eventueel	  informatie	  toe	  te	  zenden	  omtrent	  de	  
eigen	  diensten	  van	  Cum	  Optimis.	  

-‐ Om	  uw	  vragen	  over	  de	  website	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl	  te	  
beantwoorden.	  

-‐ Om	  geanonimiseerde	  statistische	  gegevens	  op	  te	  stellen.	  Wij	  kunnen	  onderzoek	  
doen	  of	  laten	  doen	  op	  basis	  van	  geanonimiseerde	  informatie.	  

-‐ Om	  competentie-‐	  en	  persoonlijkheidsprofielen	  te	  kunnen	  berekenen	  op	  basis	  van	  
de	  antwoorden	  die	  u	  geeft	  in	  de	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl.	  

-‐ Om	  onderzoeken,	  vragenlijsten,	  en	  aanbiedingen	  te	  verzorgen	  en	  de	  resultaten	  
daarvan	  aan	  u	  te	  verstrekken,	  zoals	  persoonlijke	  rapporten.	  

-‐ Om	  uw	  persoonsgegevens	  en	  uw	  potentiële	  belangstelling	  c.q.	  geschiktheid	  voor	  
bepaalde	  functies	  of	  opleidingen	  aan	  werkgevers,	  opleiders	  of	  andere	  
betrokkenen	  te	  verstrekken.	  

-‐ Om	  werkgevers	  producten	  en	  diensten	  aan	  te	  bieden	  zodat	  zij	  het	  wervings-‐	  en	  
selectieproces	  kunnen	  voltooien,	  waaronder	  bijvoorbeeld	  toegang	  tot	  de	  
doorzoekbare	  cv-‐database.	  

-‐ Om	  interne	  rapportages	  te	  genereren	  over	  het	  gebruik	  van	  onze	  sites.	  
-‐ Haar	  klanten	  (gemeente,	  franchisenemer	  of	  bedrijf)	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  	  

testresultaten	  met	  als	  doel	  coaching	  en/of	  begeleiding.	  
	  	  

Cum	  Optimis	  verstuurt	  geen	  spam,	  we	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  u	  hier	  geen	  behoefte	  aan	  heeft.	  	  
Cum	  Optimis	  zal	  dan	  ook	  alleen	  informatie	  over	  diensten	  van	  Cum	  Optimis	  toesturen	  als	  we	  
denken	  dat	  we	  u	  daar	  een	  plezier	  mee	  doen.	  Mocht	  u	  geen	  prijs	  stellen	  op	  het	  ontvangen	  
van	  dergelijke	  e-‐mails,	  dan	  kunt	  u	  dat	  in	  elke	  mailing	  aangeven,	  zoals	  wettelijk	  bepaald.	  	  

Openbaarmaking	  van	  gegevens	  aan	  anderen	  
	  
Wij	  maken	  persoonsgegevens	  en	  gecombineerde	  persoons-‐,	  demografische,	  gedrags-‐	  of	  
indirecte	  gegevens	  alleen	  openbaar	  aan	  derden	  in	  Nederland	  of	  het	  buitenland	  op	  de	  wijze	  
zoals	  hieronder	  bepaald.	  
	  
1.	  Wij	  kunnen	  uw	  gegevens	  delen	  met	  derden	  die	  ons	  assisteren	  met	  het	  verstrekken	  van	  
onze	  diensten	  en	  producten	  aan	  u	  of	  de	  betrokken	  opdrachtgever.	  Wij	  maken	  gegevens	  
openbaar	  aan	  bedrijven	  en	  personen	  die	  wij	  in	  dienst	  hebben	  om	  taken	  namens	  ons	  uit	  te	  
voeren.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  het	  hosten	  van	  onze	  webservers,	  het	  analyseren	  van	  
gegevens,	  en	  het	  bieden	  van	  klantenservice.	  Deze	  bedrijven	  of	  personen	  kunnen	  gevestigd	  
zijn	  in	  landen	  waar	  de	  wetgeving	  op	  het	  gebied	  van	  bescherming	  van	  persoonsgegevens	  



afwijkt	  van	  die	  wetgeving	  in	  uw	  eigen	  land.	  Zij	  zullen	  toegang	  hebben	  tot	  uw	  
persoonsgegevens	  voor	  zover	  dit	  noodzakelijk	  is	  om	  hun	  taken	  uit	  te	  voeren,	  maar	  zij	  mogen	  
deze	  gegevens	  niet	  delen	  met	  derden	  of	  deze	  gegevens	  gebruiken	  voor	  enig	  ander	  doel.	  Wij	  
behouden	  de	  controle	  over	  en	  verantwoordelijkheid	  voor	  alle	  gegevens	  die	  op	  deze	  wijze	  
gedeeld	  worden.	  
	  
2.	  Wij	  kunnen	  dergelijke	  gegevens	  aan	  derden	  openbaar	  maken	  wanneer	  u	  instemt	  met	  deze	  
openbaarmaking.	  Als	  u	  bijvoorbeeld	  uw	  cv	  doorzoekbaar	  maakt	  zoals	  mogelijk	  in	  bepaalde	  
Cum	  Optimis	  sites,	  krijgen	  alle	  partijen	  met	  toegang	  tot	  onze	  doorzoekbare	  cv-‐database	  (of	  
kopieën	  daarvan)	  toegang	  tot	  die	  database.	  Indien	  u	  aangeeft,	  door	  uw	  profiel	  samen	  te	  
stellen,	  dat	  u	  graag	  informatie	  ontvangt	  met	  betrekking	  tot	  mogelijkheden,	  producten	  of	  
diensten	  van	  derden,	  kunnen	  wij	  uw	  contactgegevens	  verstrekken	  aan	  exclusieve	  derden,	  
zoals	  werkgevers,	  recruiters,	  gegevensverzamelaars,	  telemarketeers	  of	  anderen	  teneinde	  u	  
e-‐mails	  te	  versturen	  of	  op	  een	  andere	  manier	  contact	  met	  u	  op	  te	  nemen.	  Wij	  gebruiken	  
deze	  gegevens	  (zoals	  interesses	  en	  voorkeuren	  die	  u	  zelf	  hebt	  opgegeven)	  om	  te	  bepalen	  of	  
u	  geïnteresseerd	  zou	  kunnen	  zijn	  in	  de	  mogelijkheden,	  producten	  en	  diensten	  van	  bepaalde	  
derden.	  
	  
Wij	  delen	  ook	  samengevoegde	  anonieme	  informatie	  over	  bezoekers	  aan	  onze	  website	  met	  
klanten	  en	  partners	  van	  Cum	  Optimis,	  andere	  sitebezoekers	  en	  andere	  derden	  zodat	  deze	  
inzicht	  krijgen	  in	  de	  soort	  bezoekers	  van	  onze	  site	  en	  de	  manier	  waarop	  deze	  bezoekers	  de	  
site	  gebruiken.	  Ook	  kunnen	  wij	  op	  anonieme	  basis	  gegevens	  samenvoegen	  die	  betrekking	  
hebben	  op	  arbeidskwalificaties,	  opleiding,	  leeftijd,	  ervaringsniveau	  of	  andere	  informatie	  die	  
relevant	  is	  voor	  het	  zoeken	  van	  een	  baan	  of	  opleiding	  of	  concurrentie	  tussen	  werkzoekenden	  
voor	  een	  baan.	  Deze	  informatie	  kan	  beschikbaar	  worden	  gesteld	  aan	  werkgevers	  of	  andere	  
werkzoekenden	  of	  leden	  van	  de	  Cum	  Optimis.	  
	  
3.	  Wij	  kunnen	  gegevens	  openbaar	  maken	  als	  wij	  hiertoe	  op	  grond	  van	  de	  wet	  verplicht	  zijn,	  
als	  wij	  naar	  eigen	  goeddunken	  aan	  een	  verzoek	  van	  een	  overheidsinstelling	  willen	  voldoen	  of	  
als	  wij	  te	  goeder	  trouw	  menen	  -‐	  na	  een	  afweging	  gemaakt	  te	  hebben	  van	  uw	  
privacybelangen	  en	  andere	  belangen	  -‐	  dat	  dit	  noodzakelijk	  is	  om:	  (a)	  te	  voldoen	  aan	  een	  
wettelijk	  voorschrift	  of	  een	  dagvaarding;	  (b)	  de	  rechten	  of	  het	  eigendom	  van	  Cum	  Optimis	  of	  
haar	  Gelieerde	  Ondernemingen	  te	  beschermen;	  (c)	  een	  misdrijf	  te	  voorkomen	  of	  de	  
staatsveiligheid	  te	  beschermen;	  of	  (d)	  de	  persoonlijke	  veiligheid	  van	  gebruikers	  of	  het	  
publiek	  te	  beschermen.	  
	  
4.	  Wij	  kunnen	  gegevens	  openbaar	  maken	  en	  doorgeven	  aan	  een	  derde	  die	  een	  aantal	  of	  alle	  
bedrijfsonderdelen	  van	  Cum	  Optimis	  verkrijgt,	  ongeacht	  of	  deze	  verkrijging	  geschiedt	  door	  
een	  fusie	  of	  de	  aankoop	  van	  het	  gehele	  of	  een	  belangrijk	  deel	  van	  onze	  activa.	  Bovendien	  
kan,	  in	  geval	  Cum	  Optimis	  vrijwillig	  of	  onvrijwillig	  in	  een	  insolventie-‐	  of	  
faillissementsprocedure	  betrokken	  raakt,	  Cum	  Optimis	  of	  haar	  vereffenaar,	  bewindvoerder	  
of	  curator	  deze	  gegevens	  verkopen,	  in	  licentie	  geven	  of	  anderszins	  vervreemden	  in	  een	  door	  
de	  rechter	  goedgekeurde	  transactie.	  Wij	  zullen	  u	  op	  de	  hoogte	  brengen	  van	  de	  verkoop	  van	  
het	  gehele	  of	  een	  belangrijk	  deel	  van	  ons	  bedrijf	  aan	  een	  derde,	  door	  het	  verzenden	  van	  een	  
e-‐mail	  of	  door	  een	  duidelijk	  zichtbare	  kennisgeving	  op	  de	  site	  van	  Cum	  Optimis.	  



Zoals	  eerder	  aangegeven	  kunnen	  in	  deze	  gevallen	  de	  ontvangers	  van	  uw	  persoonsgegevens	  
gevestigd	  zijn	  in	  elk	  mogelijk	  land	  wereldwijd.	  Wanneer	  u	  gevestigd	  bent	  in	  een	  EU-‐lidstaat	  
dient	  u	  zich	  te	  realiseren	  dat	  de	  EU-‐autoriteiten	  over	  het	  algemeen	  van	  mening	  zijn	  dat	  de	  
privacywetgeving	  in	  landen	  die	  niet	  tot	  de	  EU	  behoren	  geen	  adequaat	  beschermingsniveau	  
van	  uw	  persoonsgegevens	  biedt,	  in	  vergelijking	  met	  de	  EU-‐wetgeving	  over	  bescherming	  van	  
persoonsgegevens.	  

Uw	  keuzes	  over	  uw	  gegevens	  
	  
Aangezien	  wij	  van	  mening	  zijn	  dat	  uw	  loopbaan	  een	  levenslang	  proces	  is,	  bewaren	  wij	  alle	  
gegevens	  die	  wij	  over	  u	  verzamelen	  teneinde	  uw	  herhaald	  gebruik	  bij	  ons	  efficiënter,	  
praktischer	  en	  relevanter	  te	  maken	  tot	  het	  moment	  waarop	  u	  uw	  persoonsgegevens	  wijzigt	  
of	  verwijdert	  zoals	  hieronder	  uiteen	  gezet.	  Natuurlijk	  kunt	  u	  uw	  accountprofiel	  en	  cv	  op	  elk	  
moment	  bekijken,	  herzien,	  verbeteren,	  updaten,	  wijzigen	  of	  verwijderen.	  U	  kunt	  gewoon	  
inloggen	  op	  uw	  account,	  ga	  naar	  uw	  profiel	  of	  cv	  en	  maak	  de	  nodige	  wijzigingen.	  U	  kunt	  uw	  
cv	  op	  elk	  moment	  verwijderen	  uit	  onze	  online	  database	  door	  op	  uw	  account	  in	  te	  loggen.	  	  
	  
Voordat	  wij	  u	  voorzien	  van	  een	  kopie	  van	  uw	  persoonsgegevens	  of	  u	  de	  mogelijkheid	  bieden	  
om	  zulke	  informatie	  te	  wijzigen,	  updaten	  of	  verwijderen,	  behouden	  wij	  ons	  het	  recht	  voor	  
om	  uw	  identiteit	  en	  persoonsgegevens	  waartoe	  u	  toegang	  wilt	  verkrijgen	  te	  bevestigen	  en	  
bekrachtigen.	  Toegang	  tot	  of	  het	  wijzigen,	  updaten	  of	  verwijderen	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  kan	  worden	  geweigerd	  of	  beperkt	  door	  Cum	  Optimis	  in	  het	  geval	  dat	  het	  
de	  rechten	  van	  anderen	  zou	  schenden	  en/of	  als	  dit	  is	  toegestaan	  op	  grond	  van	  toepasselijk	  
recht.	  Wij	  zullen	  binnen	  30	  dagen	  na	  ontvangst	  van	  een	  verzoek	  om	  toegang	  te	  krijgen	  tot	  
informatie,	  op	  dat	  verzoek	  reageren.	  Als	  we	  meer	  tijd	  nodig	  hebben	  om	  toegang	  tot	  uw	  
informatie	  te	  bieden,	  ontvangt	  u	  binnen	  30	  dagen	  een	  bevestiging	  van	  ontvangst	  van	  het	  
verzoek	  en	  zullen	  we	  zo	  spoedig	  mogelijk	  binnen	  het	  tijdsbestek	  dat	  op	  grond	  van	  
toepasselijk	  recht	  vereist	  is,	  een	  aanvullende	  reactie	  geven.	  
	  
Wanneer	  u	  uw	  Cum	  Optimis	  account	  of	  profielgegevens	  op	  enig	  moment	  wilt	  verwijderen,	  
neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  reg@cum-‐optimis.nl.	  U	  zult	  een	  e-‐mail	  ontvangen	  ter	  
bevestiging	  dat	  uw	  persoonsgegevens	  verwijderd	  zijn	  (met	  uitzondering	  van	  een	  
archiefkopie	  die	  niet	  toegankelijk	  is	  voor	  u	  noch	  voor	  derden	  op	  het	  internet).	  De	  
archiefkopie	  wordt	  bewaard	  voor	  de	  duur	  die	  Cum	  Optimis	  redelijkerwijs	  nodig	  acht	  voor	  
accountants-‐	  en	  administratiedoeleinden.	  Wij	  zullen	  logs,	  demografische,	  indirecte	  en	  
statistische	  gegevens	  over	  u	  bewaren	  alsmede	  een	  archiefkopie	  van	  deze	  informatie	  in	  
geanonimiseerde	  vorm.	  Als	  anderen	  die	  gebruik	  maken	  van	  onze	  site	  toegang	  hebben	  gehad	  
tot	  uw	  persoonsgegevens	  zijn	  wij	  niet	  in	  staat	  de	  gegevens	  of	  kopieën	  daarvan	  te	  
verwijderen	  uit	  hun	  systemen.	  
	  



Als	  u	  werkzoekende	  bent	  met	  een	  openbaar	  cv	  en	  u	  heeft	  voor	  lange	  tijd	  niet	  ingelogd	  op	  de	  
site,	  dan	  kunnen	  wij	  ervoor	  zorgen	  dat	  uw	  CV	  niet	  doorzoekbaar	  is.	  Als	  u	  los	  daarvan	  en	  
ongeacht	  de	  instelling	  voor	  de	  privacy	  van	  uw	  cv	  gedurende	  een	  aanzienlijke	  periode	  niet	  
hebt	  ingelogd	  op	  uw	  account,	  verloopt	  uw	  account	  en	  wordt	  het	  verwijderd.	  Het	  verwijderen	  
van	  verlopen	  accounts	  vindt	  periodiek	  plaats	  en	  bestaat	  uit	  het	  verwijderen	  van	  alle	  van	  
toepassing	  zijnde	  accountgegevens,	  inclusief	  cv's	  en	  contactinformatie.	  

Wanneer	  u	  uw	  instemming	  met	  onze	  privacyverklaring	  wilt	  intrekken,	  neem	  dan	  contact	  met	  
ons	  op	  via	  reg@cum-‐optimis.nl.	  Wij	  maken	  u	  er	  wel	  op	  attent	  dat	  wanneer	  u	  uw	  instemming	  
intrekt,	  u	  de	  betreffende	  diensten	  misschien	  niet	  meer	  zult	  kunnen	  gebruiken	  en	  uw	  account	  
en	  profielgegevens	  verwijderd	  zullen	  worden.	  

Op	  welke	  wijze	  beschermt	  Cum	  Optimis	  uw	  persoonlijke	  informatie?	  	  

Cum	  Optimis	  neemt	  passende	  technische	  en	  organisatorische	  maatregelen	  om	  uw	  
(persoons)gegevens	  te	  beveiligen	  tegen	  verlies	  of	  tegen	  enige	  vorm	  van	  onrechtmatige	  
verwerking.	  Zo	  worden	  wachtwoorden	  versleuteld	  opgeslagen	  en	  bezoekt	  u	  het	  platform	  
uitsluitend	  via	  een	  beveiligde	  verbinding.	  

Kennisneming,	  wijziging	  en	  verwijdering	  van	  uw	  gegevens	  	  

U	  kunt	  indien	  u	  zichzelf	  heeft	  in	  ingeschreven	  uw	  eigen	  (persoons)gegevens	  altijd	  bekijken	  
en	  zo	  nodig	  wijzigen	  of	  verwijderen	  uit	  uw	  account.	  Indien	  uw	  registratie	  onderdeel	  is	  van	  
een	  (verplicht)	  traject	  van	  bijvoorbeeld	  een	  gemeente,	  dan	  kunt	  u	  uw	  gegevens	  wel	  inzien,	  
maar	  alleen	  op	  verzoek	  laten	  verwijderen.	  

Als	  u	  wilt	  weten	  welke	  gegevens	  Cum	  Optimis	  over	  u	  heeft	  vastgelegd	  of	  als	  u	  gegevens	  wilt	  
wijzigen	  die	  u	  niet	  in	  uw	  account	  kunt	  veranderen,	  dan	  kunt	  u	  een	  vraag	  stellen	  via	  de	  
website	  van	  Cum	  Optimis	  (www.cum-‐optimis.nl/contact).	  	  

Als	  u	  uw	  account	  uit	  de	  applicatie	  van	  Cum	  Optimis	  wilt	  verwijderen,	  dan	  kunt	  u	  eveneens	  
een	  verzoek	  indienen	  via	  onze	  website.	  Nadat	  uw	  profiel	  is	  verwijderd,	  zal	  Cum	  Optimis	  al	  
uw	  persoonsgegevens	  wissen.	  Dat	  betekent	  dat	  uw	  profiel	  dus	  echt	  verdwenen	  is	  en	  dat	  u	  
het	  profiel	  ook	  niet	  meer	  terug	  kunt	  krijgen	  als	  u	  op	  een	  later	  moment	  toch	  weer	  gebruik	  
wilt	  maken	  van	  Aanhetwerk.nu/	  Dejuistestudiekeuze.nl.	  Het	  kan	  overigens	  zijn	  dat	  uw	  
persoonsgegevens	  na	  verwijdering	  nog	  in	  back-‐ups	  voorkomen	  totdat	  die	  back-‐ups	  zijn	  
gewist.	  	  

Kan	  deze	  Privacy	  Policy	  worden	  gewijzigd?	  	  

Het	  kan	  voorkomen	  dat	  het	  privacybeleid	  in	  de	  toekomst	  wordt	  uitgebreid	  of	  gewijzigd.	  Deze	  
aanpassingen	  zullen	  op	  de	  homepage	  van	  de	  betreffende	  applicatie	  worden	  vermeld.	  De	  
nieuwe	  versie	  van	  dit	  statement	  zijn	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  footer	  aan	  de	  onderkant	  van	  
iedere	  pagina.	  	  

Vragen?	  	  



Privacy	  is	  een	  gevoelig	  punt,	  en	  terecht.	  Als	  u	  vragen	  heeft,	  aarzel	  dan	  niet	  om	  contact	  met	  
ons	  op	  te	  nemen	  via	  onze	  website	  www.cum-‐optimis.nl/contact.	  


