
 

Off ice Winhov carefully handles your data 
 
Office Winhov 
Office Winhov attaches great importance to the protection of individuals against unneces-
sary or unauthorized use of personal data relating to them and therefore applies the privacy 
policy set out below that is based on relevant legislation. 
 
Registration of personal data 
The use of the website is anonymous and no personal details of the user are registered. 
 
The website of Office Winhov refers to the possibility to apply for a vacancy with a portfolio 
and motivation letter via a hard copy. Office Winhov uses the personal data that is rein-
forced when responding to these vacancies and internships only for the selection and ap-
plication procedure. The data and portfolios of the most interesting candidates are kept for 
a maximum of 12 months and can be used to contact the vacancies. 
 
Links to third-party websites and use of cookies by third parties 
This website contains links through which websites of third parties can be visited and vice 
versa this website can be visited by means of links that are included in websites of third 
parties. Office Winhov is not responsible for the privacy policy and the use of cookies with 
regard to third-party websites. 
 
Change 
Office Winhov reserves the authority to change its privacy policy. 
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Off ice Winhov gaat zorgvuldig om met uw gegevens 
 
Office Winhov  
Office Winhov hecht veel waarde aan de bescherming van personen tegen onnodig of on-
geoorloofd gebruik van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens en hanteert daar-
om het hieronder weergegeven privacybeleid dat is gebaseerd op relevante wetgeving. 
 
Registratie van persoonsgegevens 
Het gebruik van de website is anoniem en er worden geen persoonlijke gegevens van de 
gebruiker geregistreerd.  
 
De website van Office Winhov verwijst wel naar de mogelijkheid om met een portofolio en 
motivatiebrief via een hardcopy wijze te solliciteren op bestaande vacatures. Office Winhov 
gebruikt de persoonsgegevens die wordt versterkt bij het reageren op deze vacatures en 
stageplaatsen alleen voor de selectie en sollicitatieprocedure. De gegevens en portofolio’s 
van de meest interessante kandidaten worden maximaal 12 maanden bewaard en kunnen 
dienen om contact op te nemen bij het vrijkomen van vacatures.   
 
Links naar websites van derden en gebruik van cookies door derden 
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan websites van derden bezocht 
kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die 
in websites van derden zijn opgenomen. Office Winhov is niet verantwoordelijk voor het 
privacybeleid en het gebruik van cookies met betrekking tot websites van derden.  
 
Wijziging 
Office Winhov behoudt zich de bevoegdheid tot wijziging van haar privacybeleid voor.  
 
Jan Peter Wingender & Uri Gilad 
Juli 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


