PRIVACY STATEMENT HAVEYOUMET
Dit privacybeleid van Membawa B.V., handelend onder de naam Haveyoumet (hierna:
‘Haveyoumet’) beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken,
opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’). Dit
Privacystatement is van toepassing op (het gebruik van) de website www.haveyoumet.online, en
alle gerelateerde applicaties, diensten en tools waarnaar in dit Privacystatement wordt verwezen.
Haveyoumet houdt zich bezig met diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling. Meer in het
bijzonder heeft Haveyoumet een online platform gecreëerd, welke de mogelijkheid biedt voor een
werkgever, organisatie of natuurlijk persoon (hierna: ‘Werkgever’) om aldaar een vacature te
plaatsen (hierna: 'Campagne'). Deze vacature wordt vervolgens zichtbaar op het online platform
van Haveyoumet, als ook op de LinkedIn-pagina van de Werkgever. Elk (ander) bedrijf, organisatie
of natuurlijk persoon (hierna: ‘Social Recruiter’) krijgt zo de gelegenheid de vacature via LinkedIn,
Twitter en/of overige sociale netwerken te delen. De Werkgever looft een beloning uit aan de Social
Recruiter die als eerste de uiteindelijk aangenomen kandidaat (hierna: ‘Kandidaat’) heeft
aangemeld bij Haveyoumet.
Haveyoumet neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van
de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker
van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens in het kader van het gebruik van ons online Haveyoumet platform, hebben wij
met zorg dit Privacystatement opgesteld. Dit Privacystatement kunt u te allen tijde op de website
van Haveyoumet raadplegen via www.haveyoumet.online. Wij verzamelen, verwerken, gebruiken
en slaan persoonsgegevens op, uitsluitend wanneer dit voor de beschikbaarstelling van het online
platform van Haveyoumet noodzakelijk is.
1. Gebruikersaccount
In beginsel is het bezoek van de website van Haveyoumet anoniem mogelijk. Bovendien worden
persoonsgegevens slechts dan opgeslagen, wanneer een Werkgever of Social Recruiter deze uit
eigen beweging - in het kader van de registratie van een gebruikersaccount - opgeeft. Wij slaan uw
persoonsgegevens uitsluitend op voor dat doel, waarvoor u deze heeft opgegeven en uitsluitend in
het kader van het delen en/of invullen van de geplaatste vacature op het online platform van
Haveyoumet.
Via ons loginsysteem kunt u een gebruikersaccount aanmaken, waarmee u zich na de eerste
registratie (automatisch) kunt aanmelden. In het kader van het registratieproces moet u, indien
van toepassing, een geldig e-mailadres en uw voor- en achternaam opgeven via uw LinkedInprofiel. Verder kunt u vrijwillig nog verdere gegevens zoals, uw telefoonnummer,geboortedatum
titel, en beroepsaanduiding invullen.
2. Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws
omtrent openstaande vacatures, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt
alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en ook kunt u zich hier afmelden:
Uitschrijven nieuwsbrief. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden
verstrekt.
3. Gegevens die wij in (algemene zin) verwerken van Werkgevers, Social Recruiters en
Kandidaten en voor welk doel
Persoonsgegevens die Haveyoumet van Werkgevers, Social Recruiters en Kandidaten ontvangt,
gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen
maken van uw dienstverlening;











om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen
komen;
om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via email, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
om met u een arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een
deugdelijke administratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven /
uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële
administratie te voeren;
om uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan
één of meerdere (potentiële) Werkgevers/relaties;
om u of uw relatie(s) te bemiddelen naar werk en/of overige (werkgerelateerde) diensten
aan te bieden, en;
om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van het online
platform van Haveyoumet.

Haveyoumet verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam,
telefoonnummer en e-mailadres. Optioneel kan een Social Recruiter nog aanvullende gegevens van zichzelf of de Kandidaat - aan Haveyoumet doorgeven zoals NAW-gegevens (naam, adres,
woonplaats), overige contactgegevens, geslacht, curriculum vitae (CV) en werkervaring.
Indien de Werkgever een betaling moet verrichten aan de Social Recruiter, dan worden voorts de
volgende persoonsgegevens verwerkt: bankrekeningnummer, (kopie) ID-bewijs,geboortedatum,
BSN.
Haveyoumet kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties
en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken
(waaronder verwerkers). Daarnaast kan Haveyoumet uw gegevens verstrekken aan derden indien
zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een
rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft
gekregen.
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming
voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een
vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit
gedrag.
De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw
identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten ontvangen als er door de
Werkgever aan de Social Recruiter een betaling dient plaats te vinden.
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die
over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter
voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de partij die voor de Werkgever
de betaling aan de Social Recruiter verricht of de partij die namens Haveyoumet facturen aan u
verzendt.
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die
geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Haveyoumet heeft echter de nodige maatregelen
genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

4. Toestemming om gegevens van Kandidaten te verstrekken aan Haveyoumet
Wanneer u als Social Recruiter aan Haveyoumet gegevens van een potentiële Kandidaat doorgeeft,
dan dient u daarvoor toestemming van de betreffende Kandidaat te hebben verkregen. Vervolgens
kunt u Haveyoumet pas rechtmatig toestaan om toegang te krijgen tot de gegevens van de
Kandidaat. Wij vragen daarom bij het invullen van de gegevens van de Kandidaat of u daarvoor
toestemming van de betreffende Kandidaat heeft verkregen.
Indien de Kandidaat u geen toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn of haar gegevens
in het kader van een vacature, dan dient u de Kandidaat daarvan direct na het invullen van zijn of
haar gegevens, alsnog op de hoogte te stellen. Indien de Kandidaat wenst dat zijn of haar
gegevens worden verwijderd of anderszins, dan kunt u zich daarvoor wenden tot Haveyoumet
conform het bepaalde in artikel 9 van onderhavig Privacystatement.
De Social Recruiter is zelf verantwoordelijk voor de gegevens van de Kandidaat die via het online
platform worden gedeeld.
5. Overig gebruik van gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

in het belang van de veiligheid van de Staat;

ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare
lichamen;

ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;

voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve
van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige
economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen, en;

voor de naleving van en aanspraken uit de Algemene voorwaarden en onderhavig
Privacystatement van Haveyoumet.
6. Derden
De website van Haveyoumet bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites
van derden. Haveyoumet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden
omgaan met de privacywetgeving. Haveyoumet raadt u dan ook aan het privacybeleid van de
websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw
persoonsgegevens omgaan.
7. Gebruik van cookies
Als u onze website of het Haveyoumet online platform bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies of
andere soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie om ons te helpen u
een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Meer informatie hierover vindt u in ons
cookiestatement: https://haveyoumet.online/docs/cookie_statement.pdf

8. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij
deze gegevens verzamelen of verwerken.
9. Beveiliging
Haveyoumet spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische
maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking
en/of verlies. De directie en eventuele werknemers van Haveyoumet, die toegang hebben tot uw
persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in

slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te
gebruiken. Haveyoumet kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
10. Recht op informatie, verzet, correctie, op het blokkeren en op het wissen van het
account en/of specifieke persoonsgegevens
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen
gegevens alsook in voorkomende gevallen recht op correctie, verzet of het wissen van deze
gegevens.
U kunt de aangegeven persoonsgegevens altijd inzien. Uw verzoek kunt u per e-mail naar
info@haveyoumet.online toesturen. Wij zullen op eerste verzoek inzage in uw gegevens geven.
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail naar
info@haveyoumet.online te sturen. Wij zullen op eerste verzoek het gebruik beëindigen.
In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de
verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@haveyoumet.online. Wij zullen
binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval
zullen wij de verwerking beëindigen.
Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te
corrigeren door een e-mail te sturen naar info@haveyoumet.online. Wij zullen u binnen vier weken
per e-mail aangeven in hoeverre wij aan het correctieverzoek kunnen voldoen. Correctie zal
plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend
zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van
de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of een
andere wet zijn verwerkt.
Het wissen van uw gebruikersaccount op de server kan alleen maar door Haveyoumet zelf worden
gedaan. In dat geval is de toegang tot de opgeslagen gegevens ook op het apparaat van u als
gebruiker niet meer mogelijk. Het verzoek om het wissen van uw persoonsgegevens, dient u per email te richten aan Haveyoumet via info@haveyoumet.online. Wij zullen binnen vier weken uw
gegevens van de server wissen.
11. Verdere informatie en contact
Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kunt u
contact opnemen met Haveyoumet. Voor vragen over het verzamelen, verwerken en
gebruikmaking van uw persoonsgegevens, voor informatie, voor correctie, of het wissen van
gegevens kunt u zich wenden tot Haveyoumet via info@haveyoumet.online.
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig
Privacystatement is gepubliceerd op onze website. Houdt de website dus goed in de gaten. Dit
Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2018.

