
Het verzamelen van persoonsgegevens
Dutch Einsteins verzamelt persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer, emailadres en 

loopbaaninformatie uit uw curriculum vitae om een match te kunnen maken tussen profession-

als en organisaties. Daarnaast worden gegevens verzameld over het gebruik van deze website. 

Zie hiervoor de toelichting onder “Webstatistieken”.

Het gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om via deze website uw curriculum vitae in te 

sturen, geeft u daarmee toestemming aan Dutch Einsteins om uw gegevens te gebruiken om 

een eventuele match voor u te maken. Het doorgeven van informatie aan organisaties geschiedt 

uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met u als kandidaat. Vanzelfsprekend is elke organi-

satie aan wie wij uw gegevens doorgeven, gehouden om ook uw privacy te respecteren.

U heeft te allen tijde het recht op inzage en wijziging van de persoonsgegevens die wij van u 

bewaren. Wanneer u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden, zullen wij 

dat verzoek direct honoreren.

Webstatistieken
Dutch Einsteins gebruikt Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van 

onze website. Daarnaast worden gegevens uit de logbestanden van de webserver gebruikt 

met ditzelfde doel. Informatie zoals wanneer welke pagina’s bekeken werden, met welk type  

webbrowser en vanaf welk netwerk en IP-adres wordt verzameld, bewaard en gebruikt om de 

website te verbeteren. Dergelijke informatie is niet te herleiden tot een specifieke persoon of 

computer. Voor het verzamelen van informatie maakt Google Analytics gebruik van zogenaamde 

cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een websitebezoeker worden 

opgeslagen. Het is mogelijk om in uw webbrowser het accepteren van cookies uit te schake-

len. Raadpleeg hiervoor de helpbestanden van uw browser. U kunt ook na het uitschakelen van 

cookies deze website blijven gebruiken.

Websites van derden
Onze website bevat links naar andere websites. Dutch Einsteins is niet verantwoordelijk voor 

het privacybeleid van deze partijen, die hun eigen beleid hanteren. Dit Privacy Statement geldt 

alleen voor informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij raden u aan om 

de Privacy Statements van andere websites door te nemen voor u deze websites gebruikt.

Wijzigingen
D utch Einsteins behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzig-

ingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wij advis-

eren u regelmatig deze webpagina te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Op ons Privacy Statement is het Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen 

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT
Dutch Einsteins vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. In dit Privacy Statement wordt daarom uiteengezet hoe er wordt omgegaan met de informatie die u aan ons verstrekt. Dutch Einsteins spant zich naar 
alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.


