Privacyverklaring sollicitanten
Dit is de privacyverklaring van Europrovyl B.V., hierna te noemen Europrovyl. Europrovyl is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar sollicitanten.
Deze verklaring is van toepassing op de sollicitanten van Europrovyl.
Indien je als sollicitant na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, dan kun je contact
opnemen met ons via de contactgegevens die je kunt vinden in de laatste paragraaf.
Soorten persoonsgegevens
In het kader van de sollicitatieprocedure verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de
sollicitanten : naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens), geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer, e-mailadres, cv en motivatiebrief.
Gebruik van persoonsgegevens en doel :
Wij verzamelen en gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en dus voor zover noodzakelijk ter uitvoering
van het betreffende sollicitatie en daaraan gerelateerde doeleinden. De doeleinden waarvoor wij
persoonsgegevens van sollicitanten verwerken kunnen meer specifiek als volgt worden omschreven:
•

het aantrekken van nieuwe medewerkers, waaronder maar niet beperkt tot het beoordelen
van de geschiktheid van kandidaten, het uitnodigen voor gesprekken en het eventueel
afwijzen van kandidaten;

Ontvangers
Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht
zijn, of wanneer dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens van sollicitanten worden met de toestemming van de sollicitant maximaal 1
jaar door ons bewaard, tenzij de sollicitant bij ons in dienst treedt. Indien een sollicitant geen
toestemming aan ons verleent, zullen de persoonsgegevens van deze sollicitant binnen 4 weken na
het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.
Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie
Je hebt het recht jouw eigen persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op beperking van de
verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw
persoonsgegevens.
Wijzigen Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.
Contact en vragen
Wil je meer weten over deze privacyverklaring , jouw rechten, de verwerking en onze verdere
omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in
het algemeen, neem dan contact op met Anita Bosma, HR manager, email adres: anita@vhzgroep.nl

