
 
Privacy 

 

Mevaro B.V. hecht belang bij de bescherming van persoonsgegevens van haar medewerkers, 

klanten, debiteuren en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden op een uiterst 

zorgvuldige manier behandeld. Hierin zijn de bestaande wettelijke regels voor de 

bescherming van persoonsgegevens, ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)’ van 

toepassing.    

 

Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als vooraf toestemming 

is gegeven door desbetreffende persoon of door een gerechtelijk bevel, rechtelijke vonnis is 

gerechtigd.  

 

Mevaro B.V. houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming 

persoonsgegevens.  

 
Doel verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

Mevaro B.V. verzamelt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening o.a. 

bemiddeling personeel, uitzenden, detachering, payroll, werving en selectie en 

salarisadministratie.  

 

Persoonsgegevens kunnen herleiden naar uw identiteit, zoals uw naam, adres, e-mail, 

telefoonnummer en geboortedatum. U kunt deze gegevens zelf hebben ingevuld via de 

website, u zicht inschrijft op onze vestiging of anderszins. Daarnaast kunnen wij uw 

persoonsgegevens hebben verkregen van een opdrachtgever of instantie om gebruik te maken 

van onze dienstverlening.  

 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden; 

 

- u informatie te kunnen verstrekken en/of aanbieding te doen over onze dienstverlening 

en overige aanbiedingen; 

- Te beoordelen a.d.h. van persoonsgegevens of er een match is met een vacature in 

verband met bemiddeling naar vast of tijdelijke opdracht (werk)  

- voor de naleving van wet- en regelgeving als er een klantrelatie, werknemerrelatie of 

bemiddelingsrelatie met u is aangegaan en de bijbehorende administratie uit te kunnen 

voeren  

- het aangaan van opdrachten bij opdrachtgevers en vastleggen in een overeenkomst en 

te onderhouden en nakomen hiervan.  

 

Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

zullen worden verwerkt. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn voor uw eigen 

voorkeuren of specifieke vragen echter bent u zelf verantwoordelijk voor juistheid en 

relevantie van de verstrekte gegevens. 

 

Wijzigen en inzage persoonlijke gegevens 

Het wettelijke recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens kan middels een 

bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende 

aanvraag aan Mevaro B.V. Edisonstraat 84 te Doetinchem en/of info@mevaro.nl te sturen 

mailto:info@mevaro.nl


met de schriftelijke mededeling inzake uw persoonlijke gegevens. Tevens kunt u vragen de 

gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.  

 

 

 

Website van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

 

Cookies 

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer 

geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de 

browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website 

raadpleegt. Deze technische cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren. 

 

Cookies kunnen verwijdert worden via uw internetbrowser. Dit kan u doen via de instellingen 

van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische 

elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen 

gebruiken.  

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  

 

IP-adressen worden gebruikt om de site te beheren, om bewegingen van gebruikers te traceren 

en andere informatie te verzamelen. Een IP-adres is een uniek cijfermatig adres dat de 

officiële locatie op het Internet weergeeft. IP-adressen zijn niet verbonden met 

persoonsgebonden informatie. 

 

Wijzigen Privacy 

 

Mevaro B.V. kan te allen tijde en met of zonder aankondiging de privacy aanpassen of 

wijzigen. De wijzigingen en aanpassingen zijn dan terug te vinden op www.mevaro.nl onder 

privacy. 

 

 

 

 

http://www.mevaro.nl/

