PRIVACYVERKLARING CSKMEDIA BV
Deze privacyverklaring (Privacyverklaring) is van toepassing op het gebruik
van persoonlijke informatie die op deze website (www.jobscity.be) wordt
verzameld. Deze website wordt beheerd door CSKMEDIA BV, (hierna
CSK).
Telkens wanneer u onze website bezoekt of een persoonlijk profiel
aanmaakt, kan CSK persoonlijke informatie over u verzamelen, van directe
(door u te vragen om informatie over te dragen) of indirecte bronnen. CSK
zal deze informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de
doeleinden vermeld in deze privacyverklaring en zal ernaar streven de
verzamelde persoonlijke informatie altijd te beschermen.
Deze privacyverklaring beschrijft de doeleinden van de
gegevensverwerking van CSK en het gebruik van cookies op deze website,
en legt uit wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Gegevensverwerking
CSK verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en
gebruikers van deze website voor beheer-, marketing- en web statistieken.
De gegevensverwerking van persoonlijke informatie dient voornamelijk de
volgende doelen:
– Ontwikkelen en verbeteren van bestaande en nieuwe diensten
– Uitvoeren van analyses voor statistische doeleinden
Naast het bovenstaande kan de gegevensverwerking van persoonlijke
informatie worden gebruikt om:
– Screen en accepteer nieuwe potentiële websitegebruikers
– Scherm en accepteer informatie en advertenties die gebruikers op de
website willen publiceren
– Informatie geven over diensten van CSK of externe dienstverleners en
andere marketingactiviteiten uitvoeren, zoals het versturen van
nieuwsbrieven.
De informatie die u via deze website aan ons verstrekt, kan worden gebruikt
om u te informeren over onze website en eventuele wijzigingen in het
gebruik van deze website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden
verkocht of getoond aan derden die geen aan CSK gelinkte of gerelateerde
dienstverleners zijn. Andere gebruikers van deze website kunnen niet om
uw persoonlijke of zakelijke informatie vragen, tenzij u hiervoor uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Cookies
CSK heeft het recht om gegevens te verzamelen en te analyseren die
verband houden met het gebruik van deze website, zoals domeinnamen,
het aantal hits, bezochte pagina’s, eerder en / of later bezochte
webpagina’s en de duur van bezoekers- of gebruikerssessies. Deze
gegevens kunnen worden verzameld door middel van cookies. Een cookie
is een klein stukje data met relevante informatie die de webpaginaserver in
uw browser detecteert. Onze webpaginaserver kan alleen cookies
opvragen die betrekking hebben op informatie die onderhevig is aan
uitwisselingen tussen u en CSK . Cookies die geen vertrouwelijke
informatie bevatten, kunnen zo op uw harde schijf worden opgeslagen dat
ze bij uw volgende bezoek aan de website weer beschikbaar zijn. U kunt
het gebruik van cookies toestaan of weigeren door uw browserinstellingen
te wijzigen. Indien u het gebruik van cookies wenst te vermijden, slaat uw
browser geen informatie meer op en zal u bij elk bezoek aan de website
vragen uw gegevens opnieuw in te vullen. Toch kunt u het open domein
(www.jobscity.be) zonder cookies gebruiken. De cookie-instellingen kunnen
veranderen afhankelijk van uw browser.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die
via links of anderszins op deze website toegankelijk zijn.
Vragen
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, onze
gegevensverwerkingsactiviteiten of het gebruik van deze website, dan kunt
u dit doen door uw vragen te sturen naar: info@cskmedia.be.
Wijzigingen privacyverklaring
CSK behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bekijk deze
disclaimer regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

