Privacyverklaring
In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens Arbeidsmarktresearch UvA B.V. (ARR)
verzamelt en hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. De persoonsgegevens worden met
grote zorgvuldigheid behandeld. Uitgelegd wordt op welke manier gegevens worden opgeslagen en
voor welke doelen.
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1. Arbeidsmarktresearch UvA B.V.
Arbeidsmarktresearch UvA B.V. (ARR) is onderdeel van de UvA Holding B.V. en verbonden aan de
vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Het doel van ARR is het toegankelijker
maken van het recht. Hiervoor hebben wij verschillende tools ontwikkeld die de gebruiker een
inschatting geven van zijn rechtspositie.
Bezoekadres:
Roeterseilandcampus (Gebouw A)
Nieuwe achtergracht 166, Amsterdam
Postadres:
Postbus 15609
1001 NC Amsterdam
E-mail:
info@magontslag.nl
Telefoonnummer:
020 - 525 23 89
KvK-nummer:
50376691
BTW-nummer:
NL8227.04.936.B01

2. Gebruik en doel van persoonsgegevens
I. Tijdens het gebruik van de tools wordt soms om gegevens gevraagd die niet direct
wat over de persoon zeggen, maar misschien wel tot een persoon te herleiden zijn.
We doen dit alleen als het nodig is om een juiste inschatting van de (rechts)positie te geven. Zo kan
bijvoorbeeld naar het geslacht, de datum indiensttreding, datum uitdiensttreding en het salaris
gevraagd worden, om aan de hand van het antwoord de volgende vraag te bepalen of de hoogte van
de vergoeding uit te rekenen.

II. Na het gebruik van de tools wordt in de meeste gevallen om bepaalde gegevens
gevraagd. Het gaat dan om:
-

Naam;
E-mailadres;
Betalingsgegevens.
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Deze gegevens hebben wij nodig om u toegang te verlenen tot de tools. U kunt namelijk inloggen
met uw mailadres en de resultaten zullen naar datzelfde mailadres worden gestuurd.
Nadat u hebt betaald, bewaren wij de gegevens nog even. In ieder geval voor de duur van de
gebruikersperiode van de aangeschafte tool plus een week extra. Dit doen we omdat u misschien
toch nog wat wil wijzigen in de ingevulde antwoorden. We zien dit als serviceverlening. Voor de
duidelijkheid: de ingevulde antwoorden en andere gegevens gebruiken we niet voor andere
doeleinden dan voor uw eigen gebruikersgemak.
Wij willen benadrukken dat betalingen via de website www.magontslag.nl verlopen via iDeal. Wij
vragen dus niet rechtstreeks naar uw bank- of creditcardgegevens.

III. De tool Hoe Lang in Dienst vraagt maximaal 24 variabelen
Het doel van de tool is het berekenen van de te verwachten resterende baanduur. De berekening is
gebaseerd op de variabelen en we kunnen dus niet anders dan deze verwerken. We vragen niet om
voor- en achternaam of adresgegevens, dus de kans is zeer klein dat op basis van de variabelen het
om een persoonsgegeven gaat. Als u uw eigen mailadres gebruikt, is die kans al groter. Wij
verwijderen de gegevens uiterlijk twee weken na de gebruikstermijn.

3. Overig gebruik gegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt voor een aantal doeleinden. Hiervoor kon u al lezen
dat we gegevens gebruiken om toegang te verlenen tot de tools en voor het versturen van
resultaten.

IV. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het aantal bezoekers van de website bij te houden en te
zien hoe bezoekers de website gebruiken. De gegevens die hiermee worden verkregen worden
gebruikt voor het verbeteren van de website. De gegevens uit Google Analytics kunnen wij niet
herleiden tot een persoon. Uw IP-adres wordt niet meegezonden. Wel zien we dan bijvoorbeeld
waarvandaan u op onze site bent gekomen en in welk land u zich bevond. Google kan wettelijk
worden verplicht informatie aan derden te verschaffen. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben
het Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Voor
informatie over het Google privacybeleid zie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl .
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4. Ontvangers van de persoonsgegevens
I. Technisch partner
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Met het bedrijf dat in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerkt (technisch partner) is een bewerkersovereenkomst gesloten, zodat zij op
dezelfde manier persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en beveiligen.

II. Financiële administratie
De boekhouding en financiële controle wordt gedaan door de UvA Holding B.V. Daarvoor
noodzakelijke gegevens delen wij dus met hen. Dat betekent niet dat resultaten van de tools, zoals
berekeningen of andere inschattingen, ook met hen gedeeld worden.

III. Overige instanties
Bijvoorbeeld de Belastingdienst kan inzage in onze boekhoudgegevens vragen. Daarin zitten
betaalgegevens. Wij moeten voldoen aan dit verzoek en dus kan het gebeuren dat uw
(betaal)gegevens worden gedeeld met (overheids)instanties.

5. Bewaarperiode
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk.

I. Persoonsgegevens verkregen via de website
Uw persoonsgegevens worden tijdelijk opgeslagen, zodat u gedurende de gebruikersperiode van de
tool terug kunt keren naar de door u ingevulde en opgeslagen gegevens. Deze periode is afhankelijk
van de tool en maximaal vier weken. Daarna worden de gegevens verwijderd. In
uitzonderingsgevallen kunnen we op grond van een wettelijke regeling verplicht zijn gegevens langer
te bewaren.

II. Betaalgegevens
Wij zijn verplicht facturen, ook als via iDeal is betaald, te bewaren. Dit doen wij dan ook. Daarmee
staat uw naam of mailadres in ons betalingsoverzicht.

III. Google Analytics
De gegevens uit Google Analytics zijn niet te herleiden tot een persoon (zie “Doel
gegevensverwerking”). Binnen Google Analytics worden deze gegevens voor onbepaalde tijd
opgeslagen.
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6. Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via een beveiligde digitale
omgeving. Ook de apparatuur waarmee wij gegevens ingezien is beveiligd door middel van een
wachtwoord. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot de gegevens. Deze personen
maken alleen gebruik van de toegang als dit nodig is voor uitoefening van hun werkzaamheden.
Bijvoorbeeld om de tools te verbeteren of om u een goede dienstverlening te bieden.
De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hierdoor wordt vertrouwelijke informatie versleuteld
verzonden. Persoonsgegevens die worden ingevuld bij het bestellen van de tool of het toezenden
van het resultaat worden zo beveiligd. U herkent deze veilige verbinding aan het groene slotje links
naast de URL-balk. Ook is een beveiligde pagina te herkennen aan de URL: http:// verandert in
https://.

7. Uw rechten
Als houder van persoonsgegevens hebt u een aantal rechten. Voor het gebruik van deze rechten kunt
u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

I. Recht op inzage
U hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij kunnen controlevragen
stellen voordat de gegevens worden verstrekt om voldoende zeker te hebben dat u bent wie u zegt
dat u bent. Wij houden ons het recht voor het verzoek om overdracht te weigeren als daar ernstige
bezwaren tegen bestaan.

II. Recht op wijziging
Als de door u verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons verzoeken de gegevens
te wijzigen of aan te vullen.

III. Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid
In de volgende situaties hebt u het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen:
- de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt;
- u hebt (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van de persoonsgegevens,
maar u trekt de toestemming in;
- u maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

IV. Recht op overdracht
U hebt het recht de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Dit kan alleen maar in de
periode dat wij de gegevens bewaren. Wij houden ons het recht voor het verzoek om overdracht te
weigeren als daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
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V. Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en
niet gewijzigd mogen worden. U hebt recht op beperking van de verwerking als:
- gegevens mogelijk onjuist zijn;
- de verwerking onrechtmatig is;
- gegevens niet meer nodig zijn;
- u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens. In dit laatste geval kunt u
mogelijk de tools niet gebruiken.

VI. Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wij zullen dan stoppen met
het verwerken van deze persoonsgegevens. U kunt dan mogelijk de tools niet gebruiken.

8. Contact
Hebt u vragen of opmerken over de privacyverklaring of de manier waarop wij persoonsgegevens
verwerken, neem dan contact met ons op.
E-mail:
info@magontslag.nl
Telefoonnummer:
020 - 525 23 89
Postadres:
Postbus 15609
1001 NC Amsterdam
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