Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij graag uit welke persoonsgegevens Dux Nova van kandidaten gebruikt en met welke
doeleinden. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform
de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie is Dux Nova?
Dux Nova richt zich op vernieuwing en is actief in werving en selectie binnen de bouwkolom. Wij zijn intrinsiek
gemotiveerd om mensen en organisaties verder te ontwikkelen en hebben daarbij de intentie duurzame relaties op te
bouwen. Wij bemiddelen directie, management en senior specialisten in bouw, vastgoed en infra. Wij werken
voor verschillende opdrachtgevers in de keten, functie breed omdat we geloven dat de juiste samenstelling van
techniek / algemeen management / staf tot een optimaal resultaat leidt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Dux Nova kan, naast het eigen CV, persoonsgegevens van kandidaten verwerken omdat er gebruik wordt
gemaakt van de diensten van Dux Nova en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Dux Nova verstrekt. U kunt hierbij denken aan:












ACT meting (indien van toepassing)
Adresgegevens
Cursussen
E-mailadres
Geboortedatum
(Gewenste) Functies
Gewenste reistijd
(Gewenste) Salaris
Geslacht
Hobby's












Interesses
Leeftijd
Motivatiebrief (indien van toepassing)
Opleidingsniveau
Opzegtermijn
Profielfoto (indien van toepassing)
Sollicitatiedatum
Studieschuld (indien van toepassing)
Telefoonnummer
Voor- en achternaam

Waarom Dux Nova gegevens nodig heeft
Dux Nova gebruikt uw CV en bovengenoemde gegevens om u als loopbaanbegeleider van dienst te kunnen zijn. Zonder
inzage in uw gegevens zijn wij niet in staat u en onze klanten van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang Dux Nova gegevens bewaart
Dux Nova ziet zichzelf als loopbaanbegeleider en omdat wij onszelf in het boven segment van genoemde branches
bevinden, kan het in sommige gevallen enige tijd duren voordat wij kandidaten van dienst kunnen zijn. We bewaren
uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen en/of laten verwijderen. Twee jaar na het opnemen van uw
gegevens krijgt u een herinnering dat u nog bij ons in het systeem staat en kunt u aangeven of dit nog gewenst is.

Delen met anderen
Dux Nova verstrekt uw CV alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een samenwerking met u, of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden alleen verstrekt met nadrukkelijke toestemming van
u als kandidaat.

Verwerkersovereenkomsten met partners
Dux Nova werkt voor een optimale uitvoering van haar diensten samen met een aantal partners: QNP als ICT
leverancier, 2manydots als websitebeheerder, Carerix als CRM aanbieder en indien van toepassing myHBMnetwork
voor ACT-metingen. Met alle partners is een verwerkersovereenkomst opgesteld, waardoor u erop kunt vertrouwen
dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek met behulp van Google analytics
Op de website van Dux Nova worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dux Nova gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Dux Nova maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en om de website
te optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacy beleid van
Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan
Dux Nova te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dux Nova heeft hier geen invloed op. Dux Nova heeft
Google geen toestemming gegeven om via Dux Nova verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Toestemming voor het bewaren van gegevens
Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website www.duxnova.nl zult u altijd de vraag krijgen akkoord te gaan met
onze privacyverklaring. Ook bij directe benadering via e-mail zullen wij u op de hoogte stellen van onze
privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@duxnova.nl. Dux Nova zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken,
op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Dux Nova neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dux
Nova maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dux Nova verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact op via info@duxnova.nl.
www.duxnova.nl is de website van Dux Nova en Dux Nova is als volgt te bereiken:
Adres:
Dux Nova B.V.
Kronenburgwerf 6c Breda
4812 XR Breda
Telefoon:
(076) 30 30 003
E-mailadres:
info@duxnova.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 5295916

Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u klachten hebben over ons privacy beleid dan horen wij dat graag. Wij zullen hier proactief op reageren. Bij
blijvende klachten kunt u contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dux Nova kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar
Privacyverklaring zonder hier alle kandidaten en bedrijven van op de hoogte te stellen. De meest actuele
Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Dux Nova. Deze versie is opgesteld in april 2018.

