Privacy statement ExportConnect
Doel:
ExportConnect is een digitaal platform voor exportmanagement (verder benoemd als
“ExportConnect” en onderdeel van ExportSelect), dat bedrijf met bedrijf of bedrijf met
kandidaat (persoon) of zzp-professional (persoon) onderling met elkaar verbindt en/of bij
elkaar brengt om een exportorganisatie te versterken en om zodoende meer te kunnen
exporteren op basis van meer kennis, contacten en kunde. Daartoe krijgt ExportConnect bij
het aanmaken van account en bij inschrijving de beschikking over persoonlijke en/of
bedrijfsgegevens.

Privacy procedure:
Een deelnemer die gebruik wil maken van de werkwijze en voordelen van het ExportConnect
platform, dient zich in te schrijven door een account aan te maken. Een deelnemer kan een
persoonlijke vertegenwoordiging of een bedrijfsvertegenwoordiging zijn (verder benoemd
als “inschrijver”). Elke deelnemer gaat bij iedere inschrijving akkoord met onze volgende
handelswijze omtrent privacy wetgeving:
1. ExportConnect garandeert een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met de
persoonsgegevens van inschrijvers. De beschikbare persoons- en bedrijfsgegevens en
informatie, die wordt verstrekt middels het inschrijfformulier dient geen ander doel dan
expliciet aangeven door de inschrijver zelf.
2. De inschrijver (persoon) heeft interesse middels inschrijving op een bestaande vacature
óf verkiest voor een open inschrijving (open sollicitatie) óf wil als exportprofessional zijn
dienstverlening aanbieden.
3. De inschrijver (bedrijf) heeft interesse middels inschrijving in marktinformatie via
collega’s, heeft een vacature plaatsing of zoekt contact met kandidaten voor vacatures of
professionals voor gebruik van hun exportdienstverlening.
4. Ons enige doel voor het gebruik van alle persoonlijke inschrijvingsgegevens dient ertoe
dat ingeschreven personen en/of bedrijven de mogelijkheid krijgen om met elkaar of met
exportbedrijven in contact te komen of om kandidaten/bedrijven te bemiddelen bij
exportvacatures.
5. De publicatie van persoonlijke en bedrijfsprofielen op het platform zijn altijd anoniem, en
dienen ertoe om de lead generation, exportinformatie en exportcontacten voor
bemiddeling zichtbaar te maken. Pas na eigen initiatief en met instemming van aanvrager
en aanbieder van een ingeschreven anoniem profiel/aanvraag om elkaar te contacten,
middels het aanmaken en activeren van een persoonlijke login, worden persoonlijke
(NAW & contactgegevens) of NAW-bedrijfsgegevens door ExportConnect aan dit
specifieke bemiddelingsverzoek gekoppeld.

6. Normaliter kunnen er dus nooit identificeerbare persoonsgegevens, identificeerbare
bedrijfsprofielen of cv’s doorgestuurd worden naar geen enkele persoon, instantie,
bedrijf of een anderszins belanghebbende derde zonder medeweten van de inschrijver
zelf.
7. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden buiten het ExportConnect platform om
zonder medeweten van het persoon/bedrijf in kwestie.
Wijze van inschrijving:
Wanneer een bezoeker van de site geïnteresseerd is in de bemiddeling en de diensten
van ExportConnect en zichzelf wil inschrijven kan hij/zij een account aanmaken op de
website (platform). Deze inschrijving bevat alleen persoonlijke of bedrijfsgegevens en/of
informatie, zoals opgegeven door de inschrijver zelf. De informatie wordt publiekelijk en
anoniem op het platform vermeld en op het zichtbare gedeelte van het platform los
gekoppeld van een persoons- of bedrijfsidentificatie. ExportConnect verwerkt de
beschikbare contactinformatie in een beveiligde omgeving, waarbij de inschrijver, via een
persoonlijke login, zichzelf in contact kan brengen met een andere inschrijver. Het
specifiek doorgeven van persoons-of bedrijfsidentificatie gegevens en informatie
geschiedt dus door eigen actie en initiatief van de persoon in kwestie en dus per
definitie nooit zonder voorafgaande toestemming van de inschrijver zelf. Bij de eigen
aanmelding met sollicitatie- en persoonsgegevens bedoeld voor een specifieke vacature
geldt de toestemming voor het doorgeven van deze gegevens via ExportConnect altijd
impliciet voor alleen deze specifieke vacature, zoals genoemd in de sollicitatie of
inschrijving.
Databeheer en beveiliging:
De contactdata van inschrijvingen en persoonlijke (contact)gegevens worden bewaard in
een beveiligde database gescheiden van de website publicaties van anonieme profielen.
Op deze wijze wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat er geen directe persoonlijke
informatie onbedoeld wordt vrijgegeven via ExportConnect databeheer.
Inschrijvers beheren via de eigen inlog welke profielinformatie over hen bekend is en hoe
deze informatie beschikbaar blijft via ExportConnect. Alle (persoons)informatie die
bekend is over iemand kan te allen tijde, na inlog, door hen zelf worden verwijderd.
De juiste inloggegevens zijn beschikbaar te maken via de website.
ExportConnect maakt daarnaast ook actief gebruik van linkedin profielen en is niet
aansprakelijk en voelt zich niet belemmerd in het gebruik van de daar gepubliceerde en
openbaar beschikbare persoonsinformatie. Bij een overlap van de linkedin gegevens en
de inschrijvingsgegevens bij ExportSelect van dezelfde persoon verklaren wij onze privacy
procedure alleen van toepassing op de unieke inschrijvingsgegevens zoals bekend bij het
ExportConnect platform.

Links naar andere websites:
ExportConnect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van
de persoonlijke informatie via een externe link, noch voor de geboden privacy bescherming
op elke gebruikte externe link via het platform.
Ook kan de platform website van ExportConnect links bevatten naar ander websites, die
buiten ons domein (exportconnect.nl of exportplatform.nl) liggen.
Al deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site.
ExportConnect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van
deze andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.
Cookies:
In zover in de technische verwerking van data gebruik maakt van cookies, zijn deze altijd
ondergeschikt in hun werkwijze aan dit privacy statement.

