
Gebruiksvoorwaarden CV-overzicht.nl

Met het plaatsen van je CV, motivatie, foto en/of film dien je als gebruiker van CV-overzicht.nl eerst deze 
Gebruiksvoorwaarden te lezen. Deze gelden wanneer je onze website bezoekt voor informatie of gebruik 
maakt van onze diensten.

Met het plaatsen van je CV in de CV database geef je toestemming voor het verwerken van de 
(persoons)gegevens. CV-overzicht.nl zet zich in om de persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige 
manier te verwerken. De toegang tot de CV database wordt beperkt tot legale gebruikers, echter kunnen wij 
niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang zullen krijgen.
De werkwijze en handelingen om de gegevens onder de aandacht te brengen bij verschillende werkgevers 
vinden plaats volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking is gemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens door CV-overzicht.nl is het vinden van passend 
werk. Bij plaatsing van de persoonsgegevens, documenten en/of beeldmateriaal geef je aan op zoek te zijn 
naar werk, omdat je òf geen werk hebt, òf wel werk hebt maar open staat voor ander werk.
Bij het akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden geef je aan dat met verwerking van minder gegevens 
niet hetzelfde doel bereikt kan worden.

De gegevensverwerking zoals gehanteerd door CV-overzicht.nl is altijd gebaseerd op één van de zes in de 
Wet bescherming persoonsgegevens genoemde grondslagen.

Het is niet toegestaan deze website anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is. Voor 
werkzoekenden houdt dit in het plaatsen van gegevens, documenten en/of beeldmateriaal ter ondersteuning 
in de zoektocht naar een baan. Voor werkgevers (en werkbemiddelaars) houdt dit in het bekijken van 
gegevens, documenten en/of beeldmateriaal van werkzoekenden en het benaderen van deze personen om 
de mogelijkheid te bieden tot een arbeidsrelatie te komen of een andere vorm van werkgelegenheid te 
bieden.

Informatie die je in onze CV database plaatst is toegangelijk voor werkgevers. Dit houdt in dat je naam en 
adresgegevens, evenals alle andere informatie die je vrijgeeft op CV-overzicht.nl kan worden gebruikt door 
werkgevers of derden om jou te benaderen, met het aangaan van een arbeidsrelatie als doel.

Het is niet toegestaan kwetsende, discriminerende en/of andere extremistische teksten en/of beeldmateriaal 
op de website te plaatsen. CV-overzicht.nl is ten alle tijde gemachtigd persoonsgegevens, documenten, 
beeldmateriaal en alle andere uitingen en informatie van gebruikers zonder reden van de website te 
verwijderen. Bij herhaling doen wij aangifte bij politie.

Het gebruik van CV-overzicht.nl alsmede het e-mailverkeer tussen gebruikers van deze website onderling 
vindt plaats voor eigen rekening en risico.

De gegevens die je plaatst op CV-overzicht.nl kunnen door CV-overzicht.nl worden gebruikt om je te 
informeren over nieuwe ontwikkelingen en andere mededelingen. Deze informatie wordt je toegezonden per 
mail, met een maximum van één maal per twee weken.

CV-overzicht.nl is niet aansprakelijk voor virussen verzonden en/of ontvangen door gebruikers via e-mail.

Op CV-overzicht.nl zijn links opgenomen naar websites van derden. CV-overzicht.nl is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze websites.

Wij kunnen niet controleren hoe bevoegde gebruikers of andere derden informatie en gegevens van 
gebruikers bewaren of doorgeven en daarom adviseren wij om geen gevoelige informatie op CV-overzicht.nl 
te plaatsen.

Je kunt te allen tijde je persoonsgegevens herzien, wijzigen of verwijderen. Je zult dan moeten inloggen met 
jouw persoonlijke wachtwoord en e-mailadres om vervolgens de nodige wijzigingen te maken.

CV-overzicht.nl is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van gegevens die door de gebruiker van 
deze Gebruiksvoorwaarden op onze website zijn geplaatst.

CV-overzicht.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie die door de gebruiker op onze website is 
geplaatst.

CV-overzicht.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiende uit het offline zijn van de website.



Het management van CV-overzicht.nl kan gegevens openbaren of doorgeven wanneer deze website wordt 
verkocht of overgenomen.

Door het gebruik van de website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Met het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden geef je aan alle voorwaarden te hebben gelezen en 
ervan op de hoogte te zijn. Ook geef je aan alle informatie naar waarheid te hebben verschaft en dat 
gegevens in documenten en beeldmateriaal welke van de gebruiker afkomstig zijn op waarheid berusten.


