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Privacyverklaring
HRorganizer BV (“HRorganizer”) houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het is ons beleid om open te zijn over de
wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij u om persoonlijke gegevens vragen,
vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen
gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier en waarvoor u
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden
beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Persoonsgegevens
Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die
herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres,
e-mailadres, telefoonnummer).

Website
De webpagina’s van HRorganizer (www.HRorganizer.com) kunnen verwijzingen bevatten naar
andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy
maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot
deze privacyverklaring. HRorganizer is ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
correcte en volledige uitvoering van de verplichtingen conform de AVG, ongeacht of deze
verplichting door HRorganizer, dan wel door een door HRorganizer ingeschakelde derde wordt
verricht.
Verder verzamelen we volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en
diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's
op de website van HRorganizer, browsertype en IP-adres. Dit worden ook wel de analytische
cookies genoemd. Met analytische cookies kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoeveel
bezoekers op een bepaalde pagina op de website komen en hoe lang een sessie gemiddeld
duurt. HRorganizer maakt hiervoor gebruik van het systeem Hubspot.
HRorganizer maakt naast analytische cookies ook gebruik van technische cookies. Met behulp
van technische cookies verzamelt en analyseert HRorganizer eerdergenoemde gegevens om
na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken en hoe bezoekers worden genavigeerd op
de website. Deze anonieme gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te
verbeteren.
HRorganizer maakt tevens gebruik van tracking-cookies. Met behulp van deze cookies kunnen
wij het gedrag van bezoekers op onze website analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het
klikgedrag van bezoekers inzien. Doordat wij inzicht hebben in het bezoekersgedrag kunnen
wij je bijvoorbeeld advertenties tonen op basis van je interesses.
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Uw gegevens en derden
HRorganizer verkoopt, verhuurt of least persoonsgegevens niet aan anderen. HRorganizer
deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder schriftelijke toestemming. Indien het
noodzakelijk is om deze gegevens te verstrekken om uw verzoek voor producten of diensten
uit te voeren dient u hier schriftelijk toestemming voor te geven. Indien u gegevens van
anderen met ons deelt, bent u verantwoordelijk voor het vragen van toestemming en het
vrijgeven van de gegevens. Een voorbeeld hiervan is het aanleveren van een lijst met
deelnemers aan een training aan het hotel waar de training zal plaatsvinden.

Beveiliging van gegevens
HRorganizer stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen.
HRorganizer beschikt over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die we
verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen,
gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Beheer van gegevens
Indien u uw gegevens aan ons verstrekt hebt en deze wilt laten wijzigen of verwijderen kunt u
per mail of telefonisch contact met ons opnemen. U kunt dan al uw contactgegevens door ons
laten aanpassen of verwijderen uit onze database. Indien u zich alleen wilt afmelden voor
communicatie, kunt u gebruikmaken van de link voor unsubscribe in elke promotionele e-mail
die u van ons ontvangt.

Wijzigingen in dit statement
Wijzigingen in de privacyverklaring van HRorganizer worden gepubliceerd in dit document. De
herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Via onze homepage vindt u
altijd de meest recente versie.
Gepubliceerd 8 augustus 2005 (eerste versie). Gepubliceerd november 2019 (deze versie).
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