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Privacybeleid 
 

Inleiding 

De Search & Co Groep gelooft dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten 

en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. 

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Search & Co houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de 

Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Search & Co Groep b.v., Deymanstraat 18L te 

Amsterdam (1091 SE), telefoon 020 521 8700. 

Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van onze dienstverlening (wanneer je gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of 

anderszins contact hebt met Search & Co) legt Search & Co gegevens vast. Search & Co gebruikt deze 

gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening 

en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Search & Co en van haar 

groepsmaatschappijen op de hoogte te houden. Hierbij tracht Search & Co rekening te houden met 

je voorkeuren. 

Groepsmaatschappijen 

In het kader van de dienstverlening van de groepsmaatschappijen worden de contactgegevens en 

andere gegevens die je als onderdeel van het registratieproces hebt verstrekt, door Search & Co 

vastgelegd en gebruikt om je de informatie te kunnen verstrekken waarom je hebt gevraagd en als 

ondersteuning in selectietrajecten waarin je uitsluitend op eigen verzoek deelneemt. Je gegevens 

worden opgeslagen op een server in Nederland. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1112843. 

Online aanmelding 

Indien je je online aanmeldt word je geregistreerd als gebruiker van de betreffende website. Als 

geregistreerde gebruiker kun je inloggen op deze website. Je kunt op deze site een profiel aanmaken. 

Verder kun je je online sollicitaties bijhouden en kun je vacatures per e-mail ontvangen. 

Wij slaan de verstrekte gegevens op in een beschermde omgeving. De gegevens worden beschermd 

door je wachtwoord en zijn alleen voor jou en voor medewerkers van de groep toegankelijk. Deze 

gegevens zijn niet toegankelijk voor klanten. Je kunt jouw gegevens op elk gewenst moment 

verwijderen en je account op elk gewenst moment sluiten. 



   
 
 
 

 
 

Search & Co Groep ∙ Deymanstraat 18L ∙ 1091 SE Amsterdam ∙ t 020 521 8700 ∙ searchco.nl 
 

2 

Vacatures per e-mail 

Wanneer je je inschrijft, activeer je automatisch de ontvangst van vacatures per e-mail. Je kunt je ten 

alle tijden afmelden voor de ontvangst van deze e-mails. Hiervoor klik je op de webkoppeling 

'afmelden' onderaan iedere vacature e-mail. 

Mijn profiel 

Als je een profiel en/of cv invult, dan worden deze gegevens ter beschikking gesteld aan 

medewerkers van de Search & Co Groep. Je profiel wordt alleen ter beschikking gesteld aan een klant 

van de groep indien je daarvoor toestemming hebt gegeven in een sollicitatieprocedure. 

Indien je ervoor kiest een profiel in te vullen en je cv te plaatsen in onze database, dan vertrouwen 

wij erop dat je je gegevens up-to-date houdt. Je dient je cv ten minste iedere zes maanden te 

updaten, in het bijzonder als je contactgegevens gewijzigd zijn. 

Search & Co behoudt zich het recht voor om cv’s uit onze databases te verwijderen waarvan de 

inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is. 

Direct marketing 

Search & Co zal je contactgegevens alleen gebruiken voor het per e-mail verzenden van vacatures en 

incidentele nieuwsberichten of om persoonlijk contact met je op te nemen. Je contactgegevens 

worden niet aan derde partijen ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden. 

Klikgedrag 

Op de websites van Search & Co worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze 

bezoekers identificeren, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van 

de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte 

informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Search & Co haar dienstverlening verder 

optimaliseren. 

Gebruik van cookies 

Search & Co maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een 

eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site makkelijker te maken. Aan de hand 

van een cookie kan onze website je, de eerstvolgende keer dat je de website bezoekt, herkennen. 

Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op jou worden ingesteld; een hulpmiddel om het 

gebruik van de website aangenamer te maken. Cookies worden ook gebruikt om de integriteit te 

bewaken van geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden. Tot slot worden cookies gebruikt 

om statistische informatie te verzamelen (zie hieronder). 

Je hebt de keuze om een cookie te weigeren, maar als je een cookie weigert dan is het mogelijk dat 

bepaalde (gepersonaliseerde) functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen 

gebruik kunt maken. 
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Wij bevelen je ten zeerste aan om cookies niet te weigeren. 

Statistische gegevens 

Wij verstrekken geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan klanten 

(zoals het aantal cv’s in de database, of het aantal bezoekers van de website) en voor andere 

rechtmatige doeleinden. Deze gegevens zullen geen informatie bevatten die het mogelijk maakt 

natuurlijke personen te identificeren. 

Search & Co en andere websites 

Op de sites van de Search & Co Groep tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Search 

& Co kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met 

jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. 

Beveiliging 

De website is door het gebruik van de jongste middelen en 'firewalls' beveiligd tegen 

ongeautoriseerde toegang. 

Wijzigingen 

Search & Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check 

daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van de Search & Co Groep. 

Dit document is voor het laatst inhoudelijk gewijzigd op 25-01-2018. 


