
- For English see below -  

Privacy verklaring 

ENTER Group vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Hierbij 

houdt ENTER Group zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. ENTER 

Group kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of 

website. We verwerken niet altijd alle gegevens die je aan ons verstrekt. Dat hangt af van de 

diensten en functionaliteiten die je kiest te gebruiken op onze site. Alle privacygevoelige informatie 

die je hierbij aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring 

is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt 

zullen gebruiken. ENTER Group spant zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie 

vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals 

hieronder omschreven. ENTER Group behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te 

passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding 

geven. ENTER Group deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij het nodig is om de gevraagde 

dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Algemene gegevens 

Van alle bezoekers op onze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met 

betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om deze 

informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo 

kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen cv's, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige 

gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. 

Persoonlijke gegevens 

Bezoekers die bij ENTER Group solliciteren laten daarbij ook persoonlijke gegevens achter die wij 

kunnen verwerken. Je kunt bij ENTER Group solliciteren door bijvoorbeeld een persoonlijk profiel aan 

te maken met ons sollicitatieformulier. Daarnaast hebben we ook een handige verbinding voor je 

gemaakt met LinkedIn waarmee je kunt solliciteren. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons 

verstrekt, maar sommige gegevens zijn nodig om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. 

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze site gebruikt, kunnen we de volgende 

persoonsgegevens van jou verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- E-mail adres 

- Telefoonnummer 

- Adresgegevens 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Opleidingsniveau 

- CV 

- Foto 

- Motivatie(brief) 

Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw sollicitatie te verwerken. Wanneer je het 

registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan 

  



 

ENTER Group om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken om de door jou gevraagde 

dienst te leveren. Dat betekent dat we je kunnen bellen en mailen om je op de hoogte te stellen van 

interessante vacatures en, in overleg, bepaalde gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking 

stellen. In het eerste contact met een opdrachtgever delen we wel jouw cv, maar bijvoorbeeld niet 

jouw adres of andere contactgegevens. Die zijn alleen bij ons bekend. Vanzelfsprekend is elke 

opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te 

respecteren. 

Beveiligen en bewaren 

ENTER GROUP neemt bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met dpo@enter-group.nl 

De standaard bewaartermijn van de door jou aangeleverde informatie is twee jaar, of totdat jij 

aangeeft dit niet meer te willen. 

Gegevens wijzigen en verwijderen 

Je kunt op elk gewenst moment besluiten om je cv aan te passen of je accountgegevens te wijzigen. 

Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij ENTER Group verwijderd wilt 

hebben. Je kunt je verzoek richten aan dpo@enter-group.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 

tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Vergeet niet om hierbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 

met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af te 

schermen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op je verzoek. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw 

persoonsgegevens en vertrouwen we erop dat we er samen uitkomen. Maar we willen je wijzen op 

de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens met je klacht. 

Cookies 

ENTER Group gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Vragen 

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar dpo@enter-

group.nl 

Deze (vernieuwde) privacyverkaring is in werking getreden in mei 2018 

 

 

 

 



 

Privacy Statement  

ENTER Group believes it is important that personal data is handled carefully. In this respect, ENTER 

Group complies with the legislation for the protection of personal data. ENTER Group may process 

personal data because you are using our services and/or website. We do not always process all the 

data you provide to us. This depends on the services and functionalities you choose to use on our 

site. All privacy-sensitive information you provide to us is subject to this Privacy Statement. The 

purpose of this Statement is to inform you about how we will use the personal data you provide 

through this website. ENTER Group will make reasonable efforts to keep privacy-sensitive 

information confidential and will use the information only for the purposes described below. ENTER 

Group reserves the right to amend this Privacy Statement if any changes in our policies, operations, 

legislation or jurisdiction give rise to such changes. ENTER Group does not share personal data with 

third parties unless it is necessary to provide the requested service or when we are required to do so 

by law. 

General data 

We collect general data from all visitors to our website, such as the data relating to the most 

requested pages of the website or our services. The aim is to use this information to optimize our 

website and our services. For example, we look at visitor numbers, the number of résumés, etc. 

These are numerical data and totals for which the identity of the visitor is not relevant. 

Personal Data 

Visitors who apply at ENTER Group also leave personal data that we can process. You can apply for a 

job at ENTER Group, for example by creating a personal profile using our application form. We have 

also created an easy link to LinkedIn that you can use to apply for a position. You decide which data 

you provide to us, but some of the data is required to process your application. Depending on the 

services and functionalities you use on our website, we may process the following personal data: 

- First and last name 

- Email address 

- Telephone number 

- Address details 

- Date of birth 

- Gender 

- Education level 

- Résumé 

- Picture 

- Motivation (letter) 

 

We will only use this data to process your application. When you fill out the registration form and/or 

submit an application, you explicitly consent to ENTER Group retaining and using your personal data 

to provide the service you have requested. This means that we can call and email you to inform you 

about interesting vacancies and, in consultation, make certain information available to a customer. 

During our first contact with a customer, we will share your résumé, but not your address or other 

contact details. These details are only known to us. Of course, every customer to whom we pass on 

your data is required to respect your privacy. 



 

Protect and retain 

ENTER GROUP takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent 

misuse, loss, unauthorized access, unauthorized disclosure and unauthorized modification. If you feel 

that your data is not adequately protected, or there are indications of abuse, please contact 

dpo@enter-group.nl 

The standard retention period of the information you provide is two years, or until you indicate that 

you no longer want it retained. 

Change and delete data 

You can decide at any time to modify your résumé or change your account details. You can also 

indicate at any time that you want to have your data at ENTER Group deleted. You can submit your 

request to dpo@enter-group.nl. To ensure that your request for review has been made by you, 

please enclose a copy of your ID with the request. Remember to shield your passport photo, MRZ 

(machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number 

and social security number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as 

soon as possible, but at the latest within four weeks. 

The Dutch Data Protection Authority 

We will be happy to help you when you have complaints about the processing of your personal data, 

and we trust that we can arrive at a mutual solution. We would also like to point out the possibility of 

contacting the Dutch Data Protection Authority about your complaint. 

Cookies 

ENTER Group does not use cookies or similar techniques. 

Questions 

If you have questions or comments about our privacy policy, please email us at dpo@enter-group.nl 

This (renewed) privacy statement took effect in May 2018 


