
Privacy Policy Werkzoekenden 

1. Inleiding 

Welkom op het digitale platform van Repay HRM N.V.,  waarop opdrachtgevers en 

werkzoekenden elkaar kunnen vinden! Wij vinden jouw privacy belangrijk en zullen 

daarom ook zoveel mogelijk doen om jouw privacy te beschermen.  

In deze Privacy Policy laten wij je weten welke gegevens wij van je verzamelen en 

registreren als je gebruik maakt van ons platform. Je leest waarom we deze 
gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken. Ook geven we weer aan wie we 

gegevens verstrekken en wie de gegevens mag verwerken.  

Alle persoonlijke informatie die door gebruikers van het platform aan ons verschaft 

wordt, wordt door ons vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming 

met de toepasselijke wet- en regelgeving.  

We adviseren je om deze Privacy Policy aandachtig door te lezen. Door gebruik te 

maken van ons Platform verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Policy en 
accepteer je steeds de meest recente voorwaarden en toepassingen van deze 

Privacy Policy .  

Deze Privacy Policy is afgestemd op het huidige gebruik van de mogelijkheden op 
ons platform. Eventuele aanpassingen of veranderingen van het platform kunnen 
leiden tot wijzigingen in de Privacy Policy. We raden je daarom aan om frequent 

onze Privacy Policy te raadplegen voor aanpassingen en veranderingen.  

2. Persoonsgegevens  

Gegevens die we verzamelen 

Om in te loggen of om te solliciteren via ons Platform vragen we je om 
persoonsgegevens te verstrekken. We vragen je om de verzochte informatie in te 
vullen, waaronder in ieder geval je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Optioneel kun je een profielfoto uploaden. Tijdens het solliciteren vragen we ook 
sollicitatie-specifieke vragen, die al dan niet optioneel zijn om in te vullen. Nadat je 

jouw gegevens hebt ingevuld en verstuurd, komen jouw gegevens bij Repay HRM 

en de opdrachtgever terecht.  

 



Doel 

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens met als doel uitvoering te geven 
aan één of meerdere overeenkomsten gesloten tussen jou en ons en 

overeenkomsten gesloten tussen ons en onze opdrachtgevers.  

Wij leggen persoonsgegevens vast en verwerken deze om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt samen te brengen (acquireren),om service te kunnen verlenen bij het 

gebruik van het platform en om informatie met je te delen.  

Daarnaast gebruiken wij de ingevulde gegevens, samen met niet privacygevoelige 
cookies (namelijk analytische en functionele cookies, geen tracking cookies), om 

het gebruik van ons platform te analyseren en onze service te optimaliseren. Dit 

gebeurt geanonimiseerd.  

Bewaartermijnen  

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van onze 

dienstverlening. Persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval zolang je actief bent 
op ons platform. Je kan te allen tijde jouw profiel laten verwijderen door een e-mail 

te sturen naar werk@repay.nl.  

Het delen van persoonsgegevens  

Wij zullen nooit zomaar persoonsgegevens delen met derden. Dit doen wij alleen 
met onze opdrachtgevers voor het ten uitvoer brengen van onze dienstverlening 

(het bij elkaar brengen van vraag en aanbod). Of indien daar toestemming voor 
gegeven is of indien de wet ons daartoe verplicht. Daarnaast gebruiken wij 
geanonimiseerde gegevens voor analytische doeleinden. Wij kunnen gegevens 

uitwisselen met onze dochterondernemingen en zusterondernemingen.   

Bescherming van gegevens 

Wij vinden het beschermen van jouw privacy belangrijk. Wij spannen ons naar alle 

redelijkheid in om onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van 
onrechtmatig gebruik. Wij hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen ter 
bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van 

persoonsgegevens, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand 
van de techniek. Onbevoegde personen kunnen geen persoonsgegevens 

raadplegen. 



Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig 

worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Wij aanvaarden 
daarom ook geen aansprakelijkheid indien gegevens verloren, ongewild aangetast 

worden of onbevoegd worden ingezien, tenzij dit te wijten aan grove schuld of 

opzet vanuit onze kant. 

3. Gegevens opvragen en verwijderen  

Je hebt het recht tot inzage, correctie, anonimiseren of verwijdering van 

persoonsgegevens. Wij zullen je hierin tegemoet komen zolang dit niet in strijd is 
met een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst. Ook kun je 

verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen. Wij zullen je dan een bestand 

sturen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Je kunt deze 

vervolgens zelf verstrekken aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. 

4. Uitzendovereenkomst & overeenkomst van opdracht  

Zodra er een match via ons platform tot stand is gekomen en jij een arbeidsplaats 
aanvaart, sluit je een Uitzendovereenkomst met ons en sluit de opdrachtgever 

(indien van toepassing) een overeenkomst van opdracht met ons. In dat geval 
vragen we je om aanvullende persoonsgegevens en geldt ons aanvullende Privacy 

Statement.  

5. Vragen  

Voor vragen over deze Privacy Policy kun je een e-mail sturen naar 

privacy@repay.nl. 

https://www.repay.nl/privacy/
https://www.repay.nl/privacy/

