
PRIVACY STATEMENT UNIPARTNERS 

1 Inleiding 

UniPartners neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier 

verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk 

doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze 

verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor 

vragen kun je altijd contact opnemen met: nederland@unipartners.nl.  

2 Wie is UNIPARTNERS? 

UniPartners is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 van de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), Verordening (EU) 2016/679, in het kader het aanbieden van onze 

diensten en het gebruik van de website. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor UniPartners als 

verwerkingsverantwoordelijke optreedt. Dit Privacy Statement geldt voor alle partijen die gebruik maken van 

onze dienstverlening. UniPartners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevensverwerkingen van 

derden die zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. 

De contactgegevens van onze organisatie zijn: A. Stichting UniPartners Nederland, de federatie van Nederlandse 

Junior Enterprises, kantoorhouden te 5612 AJ Eindhoven aan De Zaale 11, ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 41091799 met telefoonnummer 040 751 7660 en e-mail 

nederland@unipartners.nl.  

UniPartners heeft iemand aangesteld die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacy wet- en 

regelgeving binnen onze organisatie. Bij deze persoon kun je meer informatie krijgen over de verwerking van 

jouw persoonsgegevens. Je kunt deze persoon bereiken via privacy@unipartners.nl.  

3 Welke (categorieën) van persoonsgegevens worden verwerkt? 

Hieronder beschrijven wij welke (categorieën) van persoonsgegevens worden verwerkt:  

1. UniPartners verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het Customer Relationship Management. 

Hiervoor verwerkt UniPartners de volgende persoonsgegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, 

Geschiedenis van samenwerking, Telefoonnummer, Profielfoto, Gespreksverslag, Studieachtergrond; 

2. UniPartners verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van sollicitaties en CV-selectie voor recruitment 

evenementen. Hiervoor verwerkt UniPartners de volgende persoonsgegevens: CV, Motivatie en NAW-

gegevens; 

3. UniPartners verwerkt persoonsgegevens om een account voor jou aan te maken zodat je toegang hebt 

tot de UniPartners website. Hiervoor verwerkt UniPartners de volgende persoonsgegevens: voor- en 

achternaam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, CV en studieachtergrond; 

4. UniPartners verwerkt persoonsgegevens wanneer je berichten of reviews plaatst. Hiervoor verwerkt 

UniPartners de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam en inhoud van het bericht; 

5. UniPartners verwerkt persoonsgegevens wanneer je nieuwsbrief, vacatures en/of projectaanvragen 

ontvangt. Hiervoor verwerkt UniPartners de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, 

e-mail, gebruikersnaam, wachtwoord, CV; 

6. UniPartners verwerkt persoonsgegevens wanneer je de website bezoekt. 

 

4 Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

1. Customer Relationship Management; een strategie om onze relaties en contacten van UniPartners met 

betrokkene te beheren; 

2. Sollicitaties;  

3. CV-selectie voor recruitment activiteiten;  

4. Het aanbieden van een account; 

5. Het plaatsen van berichten of reviews; 

6. Het versturen of delen van nieuwsbrieven, vacatures en projectaanvragen;  

7. Troubleshooting en abuse doeleinden van de website. 
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5 Wat is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als jij gebruik 

maakt van onze dienstverlening, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens in het kader een overeenkomst die 

wij met jou hebben of in het kader van toestemming. In het geval van klantbeheer of financiële administratie 

verwerken wij jouw persoonsgegevens voor zover wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of toestemming 

hebben verkregen. Ten slotte kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat er een wettelijke verplichting 

op ons rust.  

6 Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In 

sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben 

wij zelf bepaald hoe lang wij jouw gegevens nodig hebben. In alle gevallen bewaren we jouw persoonsgegevens 

niet langer dan zeven (7) jaar, vastgesteld op basis van gemiddelde studieduur plus uitloopmarge. Hierna 

verwijderen wij al jouw gegevens. Een CV en/of motivatiebrief zullen tot maximaal één (1) jaar na uploaden 

bewaard worden. Hiernaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen. 

Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de kwaliteitsmanager van UniPartners 

Nederland via privacy@unipartners.nl.  

7 Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een 

overeenkomst tussen jou en UniPartners, maar enkel wanneer dit noodzakelijk is om de betreffende 

overeenkomst uit te voeren. Daarnaast kan het zijn dat UniPartners verplicht is jouw gegevens te verstrekken 

aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om aan jou 

een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw 

gegevens. 

8 Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om 

jouw persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of de ongeoorloofde verstrekking of toegang tot jouw 

persoonsgegevens.  

Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet 

kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. 

9 Wat zijn jouw rechten? 

Je hebt altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te 

zien. Vervolgens kun je, nadat je deze hebt bekeken, ons vragen om deze te wijzigen, te beperken of te wissen 

indien de persoonsgegevens niet correct zijn. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens of kan je de door jouw gegeven toestemming intrekken. Ten slotte heb je het recht jouw 

persoonsgegevens van UniPartners te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat je jouw 

gegevens ook bij een andere aanbieder kan onderbrengen.  

Indien je van jouw rechten gebruik wil maken, kunt je een verzoek hiertoe sturen naar privacy@unipartners.nl. 

UniPartners zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat 

UniPartners een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien wij je verzoek afwijzen zullen wij in ons antwoord 

aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

10 Cookies 

UniPartners registreert gegevens over het gebruik van de UniPartners website. Het gaat daarbij onder andere om 

bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de UniPartners website. Met deze gegevens kan 

UniPartners de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies 

gebruikt. Op deze website worden cookies op jouw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde 

gebruik van Google Analytics. 
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De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor 

commerciële doeleinden. 

11 Links naar andere websites 

Op onze website vindt je links naar andere websites. UniPartners is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid 

van websites die niet onder het beheer van UniPartners vallen. 

 

12 Klachten? 

Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken 

door een e-mail te sturen naar privacy@unipartners.nl. Daarnaast kunt je bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP), die toeziet op de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving, een klacht indienen als je van 

mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet rechtmatig is. Meer informatie over het indienen 

van een klacht bij de AP is hier te vinden  

13 Vragen? 

Heb je vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop UniPartners met jouw persoonsgegevens omgaat, 

dan kun je contact met ons opnemen via privacy@unipartners.nl of via ons telefoonnummer 040 751 7660.  

Dit Privacy Statement kan op elk moment worden gewijzigd. Je vindt de meest recente versie op onze website.  

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 19-06-2019.  
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