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Privacy Statement 
 

Dit is het Privacy Statement van eelloo, gevestigd te Houten (3992 LX) aan Fortweg 
9, KvK nr. 30136788, BTW nr. NL 8001.52.189.B.01. Dit Privacy Statement is van 
toepassing op het gebruik van Q4You en de diensten die eelloo in opdracht van haar 
Opdrachtgever(s) op haar Website aanbiedt aan jou. De met een hoofdletter 
geschreven begrippen zoals gehanteerd in de Gebruikersbepalingen, worden in dit 
Privacy Statement op dezelfde wijze gebruikt. Het Privacy Statement geldt voor alle 
natuurlijke personen die namens of op verzoek van een Opdrachtgever gebruik 
maken van Q4You (waaronder Gebruikers). 
 
Eelloo respecteert je privacy. Wij erkennen je behoefte aan een goede controle over 
je persoonlijke gegevens en behandelen je gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen 
we onder meer door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk om je op de hoogte te stellen van de wijze waarop wij je gegevens 
verwerken.  
 
De verwerkingen van je gegevens gebeuren voor het overgrote deel in opdracht van 
onze Opdrachtgever, die aan te merken is als verantwoordelijke in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Opdrachtgever is bijvoorbeeld de 
organisatie waarvoor je werkt, of het werving- en selectiebureau dat je naar eelloo 
heeft verwezen. De Opdrachtgever heeft eelloo de opdracht gegeven om Q4You aan 
jou in gebruik te geven of aan jou ter beschikking te stellen. Eelloo is in dat geval 
bewerker (verwerker), hetgeen betekent dat de Opdrachtgever  jouw eerste 
aanspreekpunt is aangaande de verwerking van je persoonsgegevens.  
 
Waar eelloo op eigen verantwoordelijkheid jouw persoonsgegevens verwerkt, is dit 
aangegeven in het Privacy Statement. 
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1. Gebruik van persoonsgegevens door eelloo 

1.1 Om gebruik te maken van de diensten van eelloo zoals aangeboden op Q4You dien je te 

beschikken over een account. Daarvoor dien je enkele persoonsgegevens op te geven, 

namelijk, vaak zijn dit: je naam, geslacht, geboortedatum  en e-mailadres. Na activatie van 

je account zullen de gegevens worden opgenomen in de administratie van eelloo. 

Vervolgens kun je gebruik maken van de verschillende Services zoals beschreven in de 

Gebruikersbepalingen, die eelloo aanbiedt via Q4You.  

 

1.2 Indien je gebruik maakt van de verschillende Services kan het zijn dat je aanvullende 

gegevens verstrekt. Hierbij kun je denken aan typeringen van jezelf, beschrijvingen van je 

werk- en opleidingsgeschiedenis en eventueel andere CV-informatie. Ook verzamel je 

mogelijk uitslagen van de verschillende psychologische tests en vragenlijsten binnen je 

account. Realiseer je dus dat deze gegevens over jou opgenomen zijn in Q4You en door 

Opdrachtgever en zo nodig door eelloo kunnen worden ingezien. 

 

1.3 De Opdrachtgever van eelloo gebruikt de gegevens over jou om je te kunnen identificeren 

en mogelijk om je te beoordelen als werknemer of als kandidaat in een werving- en 

selectieprocedure. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de Opdrachtgever. 

 

1.4 De gegevens die worden verwerkt worden bij eelloo opgeslagen. Eelloo heeft toegang tot je 

gegevens als dat nodig is om jou of de Opdrachtgever in staat te kunnen stellen om gebruik 

te kunnen maken van de Services, bijvoorbeeld door herstel van je dossier of bij vragen.  

 

1.5 Ten slotte worden IP-adressen van alle bezoekers van Q4You vastgelegd. Dit doen we onder 

meer om misbruik van Q4You zoals hack-pogingen tegen te kunnen gaan. In sommige 

gevallen kan eelloo bepaalde IP-adressen toegang tot Q4You ontzeggen. Dit zal met name 

gebeuren na overschrijding van de in de Gebruikersbepalingen en het Privacy Statement 

gestelde regels. 

 

1.6 Alle gegevens die eelloo van je ontvangt, worden bewaard gedurende een periode die door 

de Opdrachtgever wordt vastgesteld. Dit is in de regel een jaar. De verwerkingen vinden 

plaats op basis van de gronden die door de Opdrachtgever zijn vastgesteld. Dit zal in de 

meeste gevallen jouw toestemming zijn, die je ook weer kunt in trekken. Meer informatie 

hierover kun je opvragen bij de Opdrachtgever.  

 

1.7 Eelloo maakt gebruik van resultaten en data om onderzoek te doen naar de 

(psychometrische) kwaliteit van haar instrumenten en methodieken en bijvoorbeeld 

normeringen aan te kunnen passen. Dit doet eelloo op basis van data (zaakgegevens) die 

redelijkerwijs niet te herleiden zijn tot personen.  

 

1.8 Om bepaald soort onderzoek te doen (bijvoorbeeld validatiestudies) bewaart eelloo enkele 

gegevens die wel herleidbaar kunnen zijn tot personen langer dan de bewaarperiode uit 

artikel 1.6. Deze periode bedraagt – voor dit doel – maximaal 10 jaar. Eelloo zorgt voor 

passende technische en organisatorische maatregelen om schending van privacy van deze 

onderzoeksgegevens te voorkomen, zoals het pseudonimiseren van de tot de persoon 

herleidbare gegevens en het scheiden van de tot de persoon herleidbare gegevens en de 

zaakgegevens. 
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2. Geen verkoop aan derden 

Eelloo zal in geen geval zonder jouw expliciete toestemming en zonder je daarvan vooraf op de 

hoogte te stellen, de via Q4You verkregen persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. 

Wel kan het zo zijn dat er andere gebruikers van Q4You zijn, die het recht hebben jouw dossier in te 

zien. Denk hierbij aan een loopbaanprofessional die jou ondersteunt bij jouw loopbaanprogramma 

of medewerkers van de Opdrachtgever. Daar geef je zelf toestemming voor aan de Opdrachtgever, 

of ben je vanuit het traject al mee bekend. 

 

3. Geen spam 

Uiteraard zal eelloo je niet lastig vallen met spam. Wel kan eelloo je gegevens gebruiken om je te 

informeren, bijvoorbeeld over updates die gaan plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 

 

4. Jouw rechten 

Voor zover Opdrachtgever de (verwerkings)verantwoordelijke is voor jouw persoonsgegevens, kun 

je je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens bij hem uitoefenen. Eelloo maakt het, mede 

namens de Opdrachtgever, mogelijk dat je je eigen gegevens kunt inzien en zo nodig wijzigen of 

laten verwijderen. Je kunt dat aangeven door een e-mail te sturen. Dit kun je melden bij de 

Opdrachtgever of bij eelloo. Bij melding aan eelloo zal eelloo de (verwerkings)verantwoordelijke 

ook op de hoogte stellen van jouw verzoek. Voor contactgegevens zie www.eelloo.nl. Je hebt 

daarnaast recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering van je persoonsgegevens en het recht 

op beperking van de verwerking in afwachting van de afhandeling van een verzoek of een klacht. 

Ook heb je recht op dataportabiliteit in bepaalde omstandigheden, zodat je in staat bent je dossier 

ergens anders onder te brengen. Mocht je klachten hebben over de verwerking van je 

persoonsgegevens door de Opdrachtgever of eelloo, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

5. Derden 

Als je vanuit Q4YOU gebruik maakt van een dienst of product van een derde die gekoppeld is aan 

Q4YOU (bijv. een test of opdracht van een andere aanbieder), is het privacybeleid van de 

desbetreffende derde van toepassing. Lees daarom altijd de privacyverklaring en/of algemene 

voorwaarden van de website die je bezoekt. 

 

Hieronder vind je een tabel met services van derden. Bij gebruik van deze services vindt er een 

transfer van enkele van jouw gegevens plaats naar deze derde partij.  Eventuele data die worden 

verzonden worden altijd beperkt tot het minimaal noodzakelijke. In de tabel is te zien welke 

gegevens er worden overgezet naar de externe partij en waar de informatie te vinden is onder 

welke voorwaarden deze externe partij werkt. Akkoord met dit privacy statement betekent dat je 

ermee akkoord gaat dat deze gegevens worden verstrekt in geval je de genoemde diensten of 

producten van derden gebruikt.  

  

https://www.eelloo.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Naam van de 
service 

Aanbieder Verkrijgt 
gegevens 

Doel van 
verwerking 

Wat wordt er 
opgeslagen 

Website van 
de aanbieder 

SQ Sales Van der 
Maesen-Koch 

Naam, geslacht, 
geboortedatum 

Inzicht krijgen in 
je saleskwaliteit 

Antwoorden en 
scores service 

http://www.van
dermaesenkoch.
nl/ 

SQ SoVa Van der 
Maesen-Koch 

Naam, geslacht, 
geboortedatum 

Inzicht krijgen in 
je sociale  
vaardigheden 

Antwoorden en 
scores service 

http://www.van
dermaesenkoch.
nl/ 

SQ Leid Van der 
Maesen-Koch 

Naam, geslacht, 
geboortedatum 

Inzicht krijgen in 
je 
leidinggevende 
kwaliteiten 

Antwoorden en 
scores service 

http://www.van
dermaesenkoch.
nl/ 

Video pitch of 
andere video 
opnames 

Cammio Naam, geslacht, 
geboortedatum 

Persoonlijke 
manier om 
jezelf te 
presenteren 

Opname 
webcam 

http://www.ca
mmio.nl 

Arbeidsmarkt-
waarde/APQ 

Intelligence 
group 

Geen privacy 
gevoelige 
gegevens 

Inzicht krijgen in 
je arbeidsmarkt-
waarde 

Ingevoerde 
antwoorden 
Arbeidsmarkt-
waarde 

http://www.inte
lligencegroup.nl 

Importeer je CV Textkernel LinkedIn 
gegevens of een 
geüpload PDF 
bestand met je 
CV 

Gemakkelijker 
CV samenstellen 
in Q4You 

Gegevens 
worden niet 
opgeslagen 

http://www.text
kernel.nl 

Gegevens worden alleen gedeeld met derden als de genoemde services worden ingezet. Deze services zijn 

alleen voor enkele gebruikers beschikbaar. 

 

6. Gebruik van Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van 

je computer. Eelloo gebruikt cookies om de voorkeuren die je hebt ingesteld vast te leggen. In 

principe kunnen cookies je computer of de bestanden op je computer niet beschadigen. Als je geen 

cookies wilt accepteren, dan kun je dit aangeven in je browser, maar het kan gebeuren dat 

sommige onderdelen zonder cookies niet goed werken.  

 

7. Beveiliging  
Eelloo is verplicht tot het nemen en ten uitvoer leggen van passende technische en organisatorische 

(beveiligings-)maatregelen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door eelloo. 

In het document “Service level, techniek en beveiliging Q4YOU”worden de getroffen maatregelen 

nader beschreven. 

 

Service lever, beveiliging en techniek eelloo. 
Ons document over de service level, techniek en 
beveiliging vind je hier. 

 

https://cdn.q1000.nl/voorwaarden/service_level_techniek_beveiliging_q4you.pdf
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8. Overig 

Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Statement opgenomen privacybeleid in de toekomst 

wordt uitgebreid of gewijzigd. Eelloo heeft te allen tijde het recht om dat te doen. Eelloo stelt je op 

de hoogte van wijzigingen. Wijzigingen zullen ook op deze pagina te vinden zijn. Indien je vragen of 

opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen. Voor contactgegevens zie www.eelloo.nl. 

https://www.eelloo.nl/


 

 

Bezoekadres 

Fort bij ‘t Hemeltje 

Fortweg 9 

3992 LX Houten 

 

T 088 100 47 00 

support@eelloo.nl 

www.eelloo.nl 

 

Postadres 

Postbus 24111 

3502 MC Utrecht 

 

KVK 30 13 67 88 

BTW NL8049 13 328 B01 

Bank NL82 RABO03692 64 290 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


