
Privacy statement
WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP RFV) is een samenwerkings-
verband van de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Rhenen, 
Renswoude, Veenendaal, Renkum en Scherpenzeel samen met de organisa-
ties Werkkracht en het UWV. 

Bij het WSP RFV vinden we jouw 
privacy erg belangrijk. Dat betekent 
dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en 
volgens de geldende 
privacywet- en regelgeving omgaan 
met de gegevens die wij van jou 
hebben.

In dit privacy statement leggen wij 
uit hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens.

Wie is er verantwoordelijk voor  de 
verwerking van je gegevens?
WSP RFV bepaalt, rekening houden-
de met de geldende privacywet-  en 
regelgeving, welke gegevens wij van 
jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor 
welke doelen en hoe lang. Wij verwer-
ken persoonsgegevens onder andere 
door ze op te slaan of te delen met 
andere partijen zoals potentiële werk-
gevers of andere samenwerkings-
partijen. Het doel hiervan is om jouw 
kansen op een baan zo groot mogelijk 
te maken.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze publieke taak, om mensen te ondersteunen bij 
het vinden van werk, uit te kunnen voeren. Wij verzamelen jouw gegevens om  je in contact te 
brengen met potentiële werkgevers.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?
WSP RFV mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verzamelen omdat: het noodza-
kelijk is om onze taak, jou naar werk bemiddelen, te kunnen uitvoeren. 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor 
we  de gegevens aan je hebben gevraagd. 

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?
WSP RFV deelt alleen jouw persoonsgegevens met andere partijen als dat mag op basis van de 
geldende privacywetgeving. De andere partijen zijn potentiële werkgevers en partijen in WSP RFV 
zoals gemeenten en het UWV. Met organisaties  die gegevens van ons nodig hebben in opdracht 
van ons, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst.

Vragen? 
Heb je een vraag over dit Privacy statement dan kun je contact opnemen met ons, 
bel 088 660 68 30 of mail info@wsp-rfv.nl.

Privacy statement     

Inschrijven

Op het moment dat jij samenwerkt met het WSP RFV ontvangen en verwerken 
wij de volgende gegevens van jou:

• NAW-gegevens (dat is je naam, adres en woonplaats) • Geboortedatum   
• Geslacht      • Telefoonnummer    
• E-mailadres      • Interesse functies 
• Competenties (daar waar je goed in bent)  • Curriculum Vitae (CV)  
• Korte omschrijving              • Je motivatie     
• Beschikbaarheid


