Privacy en geheimhouding
Huh, Red Square B.V.?
Ja, dat is de naam van de vennootschap van waaruit Emile zijn werkzaamheden uitvoert.
Waarom heeft Red Square B.V. een privacyreglement?
Red Square B.V. gaat als organisatie bewust om met mogelijke privacygevoelige informatie. Deze
informatie is alleen toegankelijk voor de personen die daar recht toe hebben conform de APrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op
de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over
nieuwe regelgeving.
Red Square B.V. wil je graag goed helpen en ondersteunen. Hiervoor hebben we wel gegevens van
jou nodig. Deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Red Square B.V. ziet er
nauwkeurig op toe dat jouw gegevens optimaal beschermd worden. In ons privacyreglement staat
precies hoe wij jouw gegevens verwerken, wie welke gegevens over jou mag inzien, en hoe wij
gegevens bewaren. Je kunt er dus op vertrouwen dat Red Square zorgvuldig om gaat met
persoonsgegevens.
Praktijkvoorbeeld wat gebeurt er met jouw informatie?
Het invullen van jouw e-mailadres is bedoeld om met je te kunnen corresponderen. Red Square
verkoopt geen e-mail of andere gegevens en geeft niets uit handen. Laatst genoemde alleen
wanneer je daarvan op de hoogte bent gesteld en je hier schriftelijk mee hebt ingestemd. Jouw
gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Mocht Red Square je in de
toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan zal dit uiteraard opt-in zijn en
word je niet ongevraagd benaderd.
Welke gegevens houdt Red Square B.V. van mij bij?
Van elke (potentiele) opdrachtgever zijn gegevens opgeslagen. Afhankelijk van de opdracht die
Red Square B.V. uit voert of gaat uitvoeren kunnen dit de volgende gegevens zijn:
• Gegevens van de werkgever zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, branche;
• Gegevens over adviseurs zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer.
Hoe bewaart Red Square jouw gegevens?
Vaak staan de gegevens op in e-mails of in aantekeningen. Daarom is er een beveiligd /afgesloten
omgeving met dossiers over werkgevers. Het grootste gedeelte van jouw organisatiegegevens
wordt veilig bewaard in een automatiseringssysteem. Dit zorgt er voor dat we snel informatie
kunnen opzoeken of aanpassen. Passwords en strakke procedures reguleren de toegang.

Welke gegevens over jou worden aan derden verstrekt?
Er zijn strikte regels voor het doorgeven van informatie. Red Square B.V. hanteert als
uitgangspunten de richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van
persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Kan ik informatie over mijn rol als opdrachtgever zelf inzien?
Ja, je kunt uiteraard informatie over jezelf inzien. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen
bij Red Square B.V.
Cookiestatement
Om emilevanderlinde.nl goed te laten functioneren maakt de site gebruik van cookies. Red Square
B.V. is wettelijk verplicht om bezoekers van de website toestemming te vragen voor het gebruik
van cookies en soortgelijke technieken, en bezoekers te informeren over het gebruik daarvan op
de site.
De cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld is (controle op JavaScript) en dat de
statistieken, advertenties en social media beheerd kunnen worden. Dit gebeurt geheel anoniem en
deze cookies bewaren geen persoonsgegevens.
Red Square B.V. maakt gebruik van een formulier om meer informatie te kunnen opvragen. Om het
formulier te beveiligen tegen geautomatiseerd misbruik wordt gebruik gemaakt van cookies. De
cookie wordt na het afsluiten van jouw browser verwijderd. Het formulier gebruikt JavaScript om
het makkelijker te maken voor de gebruiker om het formulier in te vullen.
Red Square B.V. maakt ook gebruik van Google Analytics. De bezoeker geeft op deze manier
anonieme input, waardoor wij een beeld verkrijgen hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij dit
gebruik kunnen optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien hij
hiertoe wettelijk wordt verplicht. Voor meer informatie kun je terecht op het privacy beleid van
Google.
Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je in jouw browser ‘cookies off’ in te stellen. Houdt
er rekening mee dat door het niet accepteren van de cookies een deel van de functionaliteiten van
deze website niet beschikbaar kan zijn.
Vragen over privacy of ons privacyreglement?
Als je meer wilt weten of graag de uitgebreide versie van ons privacyreglement wilt ontvangen,
mail ons dan gerust!

