
1. Wie zijn iep.one ?
iep.one, statutair gevestigd aan de van der Palmstraat 10, 3022 VX te 
Rotterdam. De wijze waarop iep.one persoonlijke gegevens verzamelt en 
gebruikt is bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld onder 
nummer 369369369

2. Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?
Om als stage- en/of bijbaanzoekende gebruik te kunnen maken van de dienst 
van iep.one moet je eerst een profielpagina aanmaken. Tijdens het 
aanmaken van je profiel, wordt je gevraagd bepaalde gegevens in te vullen. 
Het gaat om je voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres- en 
woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, je vooropleiding, 
huidige (of hoogst afgeronde) opleiding, beschikbaarheid, talenkennis, of je 
een rijbewijs hebt, wat je werkervaring en interesses zijn en wat voor soort 
werk je zoekt, in welke regio en in welk soort dienstverband. We registreren 
je IP slechts bij het inloggen, om je zo naar het juiste gedeelte van de website 
te kunnen leiden. Ook maken wij gebruik van cookies, de informatie die wij 
via cookies opslaan zijn echter niet naar individuele personen te herleiden. 
Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.
Je bent niet verplicht alle aanwezige informatievelden in te vullen. Een 
completer profiel vergroot wel de kansen op een uitnodiging voor een stage 
of bijbaan. Als je dat wilt, kan je een foto of een losse CV van jezelf aan je 
profiel toevoegen.

3. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens 
verwerkt?
 iep.one verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• om met jou te kunnen communiceren,
• om jou op de hoogte te stellen van nieuwe en relevante vacatures,
• om de bedrijven op wiens vacature(s) je via de website hebt 

gesolliciteerd met jou in contact te brengen;
• om jou op de hoogte te houden van vacatures, informatie, nieuws, 

promoties en/of productwijzigingen van diensten van iep.one, 
Startersbanen.nl, iep.one of een van de daaraan gelieerde 
groepsondernemingen, en

• indien je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, het 
verzenden van aanbiedingen van zorgvuldig door iep.one of 
Zoekbijbaan.nl geselecteerde derden

• werkgevers die op zoek zijn naar personeel kunnen zoeken in jou 
anonieme profiel zonder contactgegevens, om jou uit te nodigen om te 
solliciteren via de website van iep.one of een van de daaraan gelieerde 
groepsondernemingen.



4. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?
Om (jouw) persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige 
verwerking nemen iep.one passende technische en organisatorische 
maatregelen. Zo is je profiel beveiligd met een paswoord. Je 
contactgegevens zijn niet zichtbaar voor andere (aangemelde) stage- of 
bijbaanzoekenden, opdrachtgevers en niet vindbaar voor zoekmachines. Een 
opdrachtgever kan pas jouw contactgegevens ontvangen, nadat jij op zijn 
vacature hebt gesolliciteerd.

5. Mag je als minderjarigen een profiel aanmaken?
Wanneer je als stage- of bijbaanzoekenden nog geen zestien jaar oud bent, 
dien je, vóórdat je een profiel aanmaakt, hiervoor toestemming te hebben van 
je ouders of voogd. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je 
dat je tenminste zestien oud bent of toestemming van je ouders of voogd hebt 
om een profiel aan te maken op iep.one.

6. Hoe kan je jouw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?
Iedereen die een profiel heeft op iep.one kan zijn persoonsgegevens inzien 
en wijzigen. Ook is het mogelijk om aan te geven dat je (tijdelijk) niet 
beschikbaar bent. Dan ontvang je geen vacatures meer over stages- en/of 
bijbanen, totdat je aangeeft weer beschikbaar te zijn. Voor het ontvangen van 
de nieuwsbrief kan je je via de website aan- of afmelden. In het uiterste geval 
kan je ook je profiel en bijbehorende persoonsgegevens verwijderen.

7. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven?
Zonder jouw toestemming zullen iep.one nooit jouw persoonsgegevens 
verkopen of verhuren aan derden. Ook zal iep.one nooit jouw 
persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij passende 
maatregelen zijn getroffen om een zorgvuldige bescherming van jouw 
persoonsgegevens te waarborgen.
 iep.one kunnen persoonsgegevens doorgeven om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen of een rechterlijk vonnis, of indien dit noodzakelijk is in het 
belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of 
noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen.

8. Hoe zit het met marketing?
De persoonsgegevens die iep.one in het kader van de dienstverlening 
verkrijgen, kunnen worden gebruikt om jou informatie, vacatures, nieuws, 
promoties en productwijzigingen van iep.one, of een van de daaraan 



gelieerde groepsondernemingen mee te delen. Indien je dit niet (langer) op 
prijs stelt, kan je je direct afmelden.

9. Kan de Privacy Statement worden gewijzigd?
Deze Privacy Statement kan in de toekomst worden gewijzigd. Indien de 
Privacy Statement is bijgewerkt zal je dat op deze pagina kunnen lezen. Het 
is dus verstandig deze pagina in de gaten te houden.

10. Toch nog vragen?
Heb na het lezen van de Privacy Statement toch nog vragen over de 
verwerking van (jouw) persoonsgegevens door iep.one? Mail dan naar 
info@iep.one om ons een vraag te stellen.
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