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 Privacyverklaring 

Bij het AWO-fonds vinden wij uw privacy belangrijk. Wij gaan veilig en zorgvuldig met uw 

persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.  

De Omroepintermediair en WerkStation vallen onder het AWO-fonds. In deze privacyverklaring 

wordt onderscheid gemaakt tussen de twee onderdelen. Naast deze twee onderdelen verwerkt het 

AWO-fonds zelf persoonsgegevens wanneer omroepen aanspraak willen maken op subsidies en 

budgetten. Hiernaar wordt in deze privacyverklaring verwezen als “subsidies en budgetten”. 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets vertellen over u. Denk aan uw naam, uw 

telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook uw IP-adres, uw testresultaten en uw werkervaring 

kunnen kwalificeren als persoonsgegevens. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u onze 

website bezoekt, een training volgt bij WerkStation of wanneer u zich inschrijft bij de 

Omroepintermediair. 

Wat is onze rol in de zin van de AVG? 

Werkstation 

Wij zijn samen met uw werkgever verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die 

wij uitvoeren.  

De Omroepintermediair 

Wij zijn zelfstandig de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. 

Subsidies en budgetten AWO-fonds 

Wij zijn zelfstandig de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?  

WerkStation  

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanbieden van een online loopbaanplatform. Daarnaast 

verwerken wij persoonsgegevens voor het informeren van medewerkers van de omroepen over onze 

activiteiten, onder andere met betrekking tot het aanbod, en het doen van statistisch onderzoek 

voor beleidsontwikkeling.  

De Omroepintermediair 

Wij verwerken persoonsgegevens om de bemiddeling tussen de omroepen en (ex)werknemers tot 

stand te brengen. Dit doen wij alleen wanneer u zich hiervoor aanmeldt. 

Subsidies en budgetten AWO-fonds 

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel een aanvraag te kunnen beoordelen, contact op te 

kunnen nemen met de aanvrager en terugkoppeling te kunnen geven aan de aanvrager. Wij 

verwerken dus alleen uw persoonsgegevens wanneer u aanspraak wilt maken op subsidies en 

budgetten. 



Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

WerkStation 

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van de taken voortvloeiend uit de cao van 

omroeppersoneel. Deze persoonsgegevens ontvangen wij direct van u, of van uw werkgever.  

 

De gegevens 1 t/m 4 van de hieronder genoemde lijst worden aan ons verstrekt door uw werkgever 

en zijn noodzakelijk om een account aan te kunnen maken. De overige gegevens verstrekt u zelf. U 

bent niet verplicht deze te verstrekken om gebruik te kunnen maken van ons platform. 

Wij verwerken de volgende gegevens:  

1. Voor- en achternaam 

2. E-mailadres 

3. Werkgever 

4. Datum in en uitdienst 

5. Geslacht  

6. Nationaliteit 

7. Adres 

8. Telefoonnummer 

9. Geboortedatum 

10. LinkedIn-link 

11. Website 

12. Gewenste producten/diensten 

13. CV 

14. Werkervaring 

15. Opleidingen & certificaten 

16. Talenten & vaardigheden 

17. Afbeeldingen 

18. Testresultaten (rapportages)

U hebt te allen tijde het recht om uw account in te trekken. Dit kunt u doen door het deactiveren van 

uw account en een verzoek in te dienen tot verwijdering van de gegevens via mail 

vragen@werkstation.tv.  

De Omroepintermediair  

Wij verwerken uw persoonsgegevens met toestemming als grondslag. Wij ontvangen de volgende 

gegevens direct van u: 

1. Voor- & achternaam 

2. E-mailadres 

3. Telefoonnummer 

4. CV 

5. Motivatie 

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door het sturen van 

een email aan omroepintermediair@werkstation.tv. 

Subsidies en budgetten AWO-fonds 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Voor het 

uitvoeren van deze taak moeten wij namelijk persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens 

die wij verwerken zijn:  

1. Naam contactpersoon 

2. E-mailadres (werk) 

3. Naam van de omroep waar de werknemer werkzaam is 

Maatregelen 

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste 

handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 
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Bewaartermijnen 

WerkStation 

Wij verwijderen uw gegevens 18 maanden na uitdiensttreding, conform CAO. Als u uit dienst treedt 

bij uw werkgever, laat uw werkgever dit aan ons weten en wordt uw account 18 maanden hierna 

verwijderd. 

De Omroepintermediair 

Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar na eerste aanmelding.  

Subsidies en budgetten AWO-fonds 

Wij bewaren uw gegevens maximaal 8 jaar. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten 

genomen worden zonder menselijke tussenkomst. 

Gegevens delen met derden?  

WerkStation 

Wij delen uw gegevens niet met derden. Wel maken wij gebruik van verwerkers. Met deze 

verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. 

De Omroepintermediair 

Wij delen uw gegevens, met uw toestemming, met vacaturebeheerders. Wij vragen voor het delen 

van uw gegevens met een vacaturebeheerder telkens opnieuw toestemming. Ook maken wij gebruik 

van verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.  

Subsidies en budgetten AWO-fonds 

Wij delen uw gegevens niet met derden. 

 

Wat zijn uw rechten?  

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u volgens de wet – onder bepaalde 

voorwaarden – de volgende rechten:  

1. Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;  

2. Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten 

aanpassen of aanvullen;  

3. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;  

4. Recht op beperking van de verwerking: het recht om ons te vragen het gebruik van uw 

persoonsgegevens te beperken;  

5. Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten 

verwijderen;  

6. Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te 

dragen.  

Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zie voor meer informatie: link. 

Werkstation 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u uw verzoek richten tot uw werkgever. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen


De Omroepintermediair 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u uw verzoek sturen naar 

omroepintermediair@werkstation.tv. 

Subsidies en budgetten AWO-fonds 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u uw verzoek sturen naar info@awofonds.nl.  

Vragen over privacy 

Heeft u een vraag over hoe we met persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op via 

vragen@werkstation.tv.  

Niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?  

Vindt u dat wij onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? 

Neem dan contact op via vragen@werkstation.tv of bel +31625638542. 

Als u daarna nog niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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