
Privacy statement 

Dit privacybeleid informeert u over de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens 

door VAKprofielBouw. 

WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn VAKprofielBouw, een gelijkwaardig partnerschap tussen BOB-KOB BV en Con7Bouw BV. VAKprofielBouw is een 

handelsnaam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder eigendom van Con7Bouw BV, gevestigd aan de 

Kernkade  12P (2e etage), 3542 CH te Utrecht. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens met behulp van de Website(s)  https://www.vakprofielbouw.nl/default.aspx en https://dia.vakprofielbouw.nl.  

Bij vragen over dit privacy beleid kunt u ons per e-mail bereiken op info@vakprofielbouw.nl.  

PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier onder 

andere om bijvoorbeeld namen en contactgegevens van (vertegenwoordigers) van klanten en partners en directe gebruikers 

van de Websites.  

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens 

van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

DOELEN EN ROLLEN 

VAKprofielBouw  verwerkt vanuit verschillende rollen en met verschillende doelen persoonsgegevens. Deze rollen, 

verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zijn beschreven in de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en 

middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar geldt een groot aantal wettelijke verplichtingen voor. 

De verwerker verwerkt de persoonsgegevens alleen in opdracht van een derde partij. Hier zijn ook bepaalde wettelijke 

verplichtingen van toepassing. Deze zijn echter anders van die voor een verwerkingsverantwoordelijke. De reden hiervoor is dat 

in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke. 

Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij vanuit het perspectief van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens 

gebruiken en verwerken. De manier waarop wij dit vanuit het oogpunt van verwerker doen kan verschillen per dienst die u bij 

ons afneemt. Details hieromtrent kunt u verkrijgen via de voor u gangbare contactkanalen. 

MARKETING 

VAKprofielBouw  heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens 

nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is VAKprofielBouw verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan u kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit betreft de volgende 

gegevens: 

• Bedrijfsnaam; 

• Contactpersoon; 

• Telefoonnummer; 

• E-mail adres. 

https://www.vakprofielbouw.nl/default.aspx
https://dia.vakprofielbouw.nl/
mailto:info@vakprofielbouw.nl


GEGEVENS VERSTREKT DOOR AANWENDING VAN 
DE WEBSITES DOOR DIRECTE GEBRUIKERS 

Directe gebruikers van de Websites vullen persoonsgegevens in en maken verschillende type online testen, het betreft 

onderstaande gegevens; 

Website: https://www.vakprofielbouw.nl/default.aspx  

PERSOONSGEGEVENS: 

1- Roepnaam. 

2- Achternaam. 

3- E-mail adres. 

4- Adresgegevens.  

5- Bedrijf. 

6- Functie. 

ONLINE TESTEN: 

1- Resultaten Online Vaardigheidstesten voor de B&U en Infra. 

2- Resultaten Online Attitude testen voor de B&U en Infra. 

3- Resultaten Online Kennistesten voor de B&U en Infra. 

Website: https://dia.vakprofielbouw.nl 

PERSOONSGEGEVENS t.b.v. BOUWLOOPBAAN: 

1- Roepnaam. 

2- Achternaam. 

3- E-mail adres. 

4- Leeftijd.  

5- Geslacht. 

6- Adresgegevens.  

7- Bedrijf. 

8- Huidige functie. 

9- Relevante loopbaangeschiedenis en werkervaring. 

10- Reden voor aanmelding etc.  

ONLINE TESTEN t.b.v. BOUWLOOPBAAN: 

1- Resultaten Online Vaardigheidstesten voor de B&U en Infra. 

2- Resultaten Online Attitude testen voor de B&U en Infra. 

3- Resultaten Online Kennistesten voor de B&U en Infra. 

  

https://www.vakprofielbouw.nl/default.aspx
https://dia.vakprofielbouw.nl/


OP WELKE WIJZE GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS 
DIE WIJ VERZAMELD HEBBEN? 

Directe gebruikersgegevens verzameling dient primair het op juiste wijze kunnen adviseren van directe gebruikers over 

loopbaanmogelijkheden en oriëntatie op loopbaankansen.  

Ook kunnen wij de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website gebruiken om te voldoen aan onze 

wettelijke verplichtingen, industriestandaarden en ons beleid. 

DELEN VAN GEGEVENS 

Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens 

op de wijze als hieronder beschreven. 

Wij kunnen gegevens die wij van u hebben verkregen of over u hebben verzameld met behulp van de Websites aan 

dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het verzorgen 

van Loopbaandiensten en adviezen aan directe gebruikers van de Websites, of het, volledig geanonimiseerd, analyseren van 

gegevens en het doen van relevant  onderzoek. Wij zullen met dergelijke dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij 

passende waarborgen zullen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken. 

Het kan zijn dat wij gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van 

toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, 

vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website dan wel andere 

toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. 

Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een 

gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen. 

BEVEILIGING 

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen 

om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om 

middels dit beveiligingsniveau, gelet op de stand van de techniek, voldoende waarborgen in te bouwen om ongeoorloofde 

toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

UW RECHTEN 

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens: 

• Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u 
persoonsgegevens worden verwerkt; 

• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct 
marketing; 

• Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze 
feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 
verwerkt; 

• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. 

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar 

info@vakprofielbouw.nl We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven 

ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden. 



WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DIT 
PRIVACYBELEID 

We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid 

op deze Website plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is 

gewijzigd. We raden u aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op: 31/5/2018 

 


