Voorwaarden voor het gebruik van de online applicatie van Profileermij,
voor Gebruikers

Artikel 1. Definities en algemeen
1.

In deze gebruiksvoorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
a.

Profileermij: De besloten vennootschap Profileermij BV, gevestigd te Groningen.

b.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, aan wie Gebruiker op enigerwijze gebonden is, die een overeenkomst met
Profileermij is aangegaan voor het gebruik, door zowel Opdrachtgever als Gebruiker, van de Online Applicatie.

c.

Gebruiker: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en die gebruik maakt van de Online
Applicatie.

d.

Partijen: Profileermij en Gebruiker gezamenlijk.

e.

Online Applicatie: de online applicatie die door Profileermij is ontwikkeld.

2.

Profileermij is geheel onafhankelijk en objectief in de relatie tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

3.

Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige
overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

4.

Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de
overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
worden genomen.

5.

Profileermij heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra dit aan de Gebruiker is
medegedeeld en de voorwaarden op de website staan.

6.

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat Profileermij op geen enkele wijze partij is bij enige overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de
Gebruiker. Profileermij geeft slechts algemene informatie over de Opdrachtgever.

Artikel 2. Account
1.

De Gebruiker dient een account aan te maken om gebruik te kunnen maken van de Online Applicatie.

Gebruiker kan een account aanmaken indien:
•

Hij in dienst is bij de Opdrachtgever en Opdrachtgever de Gebruiker hiertoe heeft gemachtigd; of

•

Hij hiertoe uitdrukkelijke toestemming van Profileermij heeft en hiertoe is gemachtigd door Profileermij.

2.

Correspondentie tussen Profileermij en Gebruiker vindt plaats middels het door Gebruiker opgegeven e-mailadres.

3.

De Gebruiker mag slechts één account aanmaken.

4.

Gebruiker kan inloggen op de Online Applicatie middels zijn LinkedIn account.

5.

Indien de Gebruiker de voorwaarden overtreedt, heeft Profileermij het recht het account van de Gebruiker te wijzigen onverminderd de
rechten van Profileermij volgend uit artikel 10.

Artikel 3. Dienstverlening en aansprakelijkheid Profileermij
1.

Profileermij biedt een online platform dat Gebruiker in staat stelt om middels diverse tests en zelfanalyse meer inzicht te krijgen in zijn
eigen persoonlijkheid, motivatie, kwaliteiten, (competenties), waarden en doelen. De Gebruiker kan tevens zijn ideale werkomgeving
omschrijven.

2.

Gebruiker dient zelf zijn CV en/of LinkedIn koppeling in te voeren. Daarnaast kan Gebruiker eventueel verschillende tests maken, al dan
niet in een externe software omgeving, om zijn profiel te optimaliseren.
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3.

Profileermij streeft ernaar de meest actuele informatie beschikbaar te hebben in de Online Applicatie. Het kan echter voorkomen dat
het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele informatie daadwerkelijk beschikbaar is. Profileermij is niet aansprakelijk voor de
eventueel nadelige gevolgen hiervan.

4.

Op basis van de gegevens, zoals omgeschreven in lid 1, 2 en 3, kan de Opdrachtgever kijken hoe goed zijn eigen werknemer in een
functieprofiel past. De gegevens kunnen echter nooit een grond vormen voor de Opdrachtgever om de Gebruiker te ontslaan.

5.

Profileermij is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, Online Applicatie buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud.

6.

Profileermij is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Online
Applicatie aan te brengen.

7.

Profileermij is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten van de Online Applicatie te wijzigen of op te schorten.

8.

Alle aan de Gebruiker meegedeelde termijnen zijn geen fatale termijnen.

9.

Profileermij is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

10. Bij vragen en/of klachten over de Opdrachtgever, dient de Gebruiker zich rechtstreeks te wenden tot de Opdrachtgever.
11. Profileermij treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
12. Profileermij kan niet garanderen dat de Opdrachtgever alle in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen neemt, welke noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de Gebruiker optimaal van de Online Applicatie gebruik kan maken. Profileermij heeft hier geen directe
invloed op.
13. De Gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens, zoals omgeschreven in lid 1, 2 en 3, zelf uit de Online Applicatie exporteren.
Artikel 4. Klachtenregeling
1.

Klachten over de dienstverlening van Profileermij dienen door de Gebruiker, binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht, bij de
Opdrachtgever gemeld te worden. Indien noodzakelijk zal de Opdrachtgever deze klacht doorgeven aan Profileermij.

2.

De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Profileermij in staat is adequaat te
reageren.

Artikel 5. Informatie en gebruik gegevens
1.

Gebruiker zal zijn email zorgvuldig in de gaten houden zodat hij tijdig kennis kan nemen van of door Profileermij aan Gebruiker verzonden informatie.

2.

Profileermij is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen,
ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

3.

Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Gebruiker onthoudt zich van het vermelden
van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.

Artikel 6. Privacy en gebruik van Gebruikerdata
1.

Profileermij heeft het recht de data van de Gebruiker te gebruiken om haar diensten naar de Gebruiker te verbeteren. Persoonlijke gegevens van Gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform het Privacyreglement.

2.

Profileermij houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en handelt in overeenstemming met de vereiste wettelijke normen.

3.

De Opdrachtgever heeft inzicht in de ingevoerde persoonsgegevens van de Gebruiker, voor zover deze gegevens voortkomen uit de
verschillende tests en ingevulde vragen.

4.

Indien Opdrachtgever en Gebruiker dit wensen, en Gebruiker hier schriftelijke toestemming voor geeft, kan Profileermij derden toegang
geven tot het account van de Gebruiker.

5.

Profileermij zal geen kennis nemen van data die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Online Applicatie, tenzij dit noodzakelijk is
voor een goede uitvoering van een overeenkomst, het doel van de Online Applicatie of Profileermij daartoe verplicht is krachtens een
wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Profileermij zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te
beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
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Artikel 7. Aansprakelijkheid
1.

Profileermij garandeert niet dat Opdrachtgevers volledig en/of correct uitvoering geeft aan Overeenkomst met Profileermij. Daarom kan
het voorkomen dat de Gebruiker geen gebruik kan maken van de volledige functionaliteit van de Online Applicatie.

2.

Profileermij is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de informatie in de Online Applicatie.

3.

Profileermij kan er niet voor instaan dat de informatie in de Online Applicatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Gebruiker
wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd zonder enige
(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4.

Profileermij is jegens Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Opdrachtgever in nakoming van enige
overeenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Opdrachtgever jegens Gebruiker.

5.

Profileermij kan niet garanderen dat Gebruiker te allen tijde gebruik kan maken van de Online Applicatie en de dienstverlening van
Profileermij. Profileermij staat er niet voor in dat de Online Applicatie altijd beschikbaar is en ongestoord werkt.

6.

Profileermij is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Online Applicatie.

7.

Profileermij is niet aansprakelijk voor enige schade of nadelige gevolgen, voorvloeiende uit het gebruik maken van tests in een externe
software omgeving als bedoeld in artikel 3.2.

8.

Voorgaande leidt slechts uitzondering indien sprake is van opzet of grove schuld van Profileermij.

Artikel 8. Invoerde informatie
1.

Het is Gebruiker niet toegestaan racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen
te doen of grof taalgebruik te hanteren.

2.

Het is Gebruiker niet toegestaan informatie in te voeren welke:
I.

3.

In strijd zijn met wet- en regelgeving;

II.

In strijd zijn met de goede zeden en/of maatschappelijke normen;

III.

Privé en/of persoonsgegevens van derden (kunnen) bevatten;

IV.

De werking kunnen verstoren van de Online Applicatie, computers of systemen van Profileermij of derden;

V.

De indruk wekken dat de Gebruiker een moderator is.

VI.

Erotisch, pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal bevatten;

VII.

Illegale site(s) waar illegale zaken worden aangeboden bevatten.

Het is Gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van anonieme proxyservers, of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen.
Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

4.

Profileermij heeft het recht informatie eerst te controleren, alvorens dit in de Online Applicatie zichtbaar wordt.

5.

Indien Profileermij informatie niet plaatst, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld. Dit bericht dient met redenen omkleed te
zijn.

6.

Gebruiker is te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de moderator op te volgen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Gebruiker
Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde informatie. Gebruiker vrijwaart Profileermij voor alle schade en kosten die
Profileermij lijdt of maakt ter zake van aanspraken van andere Gebruikers, Opdrachtgevers of derden, veroorzaakt door het in strijd met deze
voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen van de Gebruiker.
Profileermij is niet aansprakelijk voor de inhoud, de beoordeling of eventuele schade veroorzaakt door het plaatsen van informatie van de
Gebruiker.
Indien in strijd wordt gehandeld met artikel 8.1, 8.2 en / of 10.2, dan is Profileermij gerechtigd de betreffende informatie aan te passen, te
verwijderen of de Gebruiker tijdelijk of permanent uit te sluiten van toegang tot het inlog-gedeelte van de Online Applicatie.
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Artikel 10. Verwijderen van account
1.

Wanneer Profileermij een klacht ontvangt dat er wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden, en deze klacht naar oordeel van
Profileermij is gerechtvaardigd, is Profileermij gerechtigd het materiaal te verwijderen, ontoegankelijk te maken, het account te
blokkeren of het account te verwijderen. Tevens is Profileermij in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Gebruiker te verstrekken
aan de bevoegde instanties. Profileermij zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.

2.

Wanneer Gebruiker informatie plaatst die mogelijk gebruikt kan worden om wederrechtelijk te handelen, dan is Profileermij gerechtigd
hiervan aangifte te doen. Profileermij is hierbij gerechtigd alle relevante informatie over Gebruiker te overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen te verrichten die deze instanties Profileermij verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

3.

Gebruiker vrijwaart Profileermij voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Profileermij is niet aansprakelijk voor welke schade dan
ook die Gebruiker lijdt door de bovenstaande klachtprocedure, ook niet wanneer de klacht ongegrond blijkt te zijn.

Artikel 11. Diversen
1.

Profileermij is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van de Online
Applicatie te blokkeren, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van de handelingen van de Gebruiker; voorgaande uitsluitend ter
beoordeling van Profileermij.

2.

Wanneer door Profileermij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden is toegestaan, laat
dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Gebruiker kan nimmer enig recht doen gelden op
grond van het feit dat Profileermij de voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1.

Alle rechtsverhoudingen tussen Profileermij en de Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het
Nederlands recht.

2.

Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Profileermij en de Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

3.

Er is sprake van een geschil als bedoeld in het tweede lid zodra één van de Partijen dat stelt.

4.

Deze voorwaarden treden in werking op 1 maart 2016.
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