
 

Privacyverklaring bij sollicitaties 

 

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens van sollicitanten 

wordt omgegaan. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Dit doen 

wij ook in het kader van de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 

Tijdens en na de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens in ons systeem verwerkt en 

opgeslagen. Jouw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij je jouw 

geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van jouw 

gegevens. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Hierbij gaat het onder andere om de NAW 

gegevens (naam, adres en woonplaats), emailadres, geslacht, taal, opleiding, scholing, cursussen, 

diploma’s, arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). Het doel hiervan is om te 

kunnen werven naar goed gekwalificeerd personeel. Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 4 

weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien wij toestemming hebben van de sollicitant 

zullen wij de gegevens maximaal 1 jaar in ons systeem bewaren. Dit in verband met een eventuele 

andere openstaande vacature waarvoor de sollicitant in aanmerking kan komen of een functie die 

vrij kan komen. Nadat de periode is verstreken, zullen de gegevens verwijderd en/of vernietigd 

worden. Tijdens de sollicitatieprocedure verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij 

volgens de wet hiertoe verplicht zijn.  

 

De sollicitant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens, 

bijvoorbeeld als hij of zij van mening is dat de gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

activiteiten. Daarnaast heeft de sollicitant ook recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens en 

deze te corrigeren en te beperken. Ook heeft de sollicitant het recht om niet onderworpen te 

worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. Dit houdt in dat er een menselijke blik geworpen 

wordt op de besluiten die tijdens dit proces genomen worden. 

Op verzoek van de sollicitant kunnen persoonsgegevens uit ons systeem verwijderd worden. Tot slot 

kan de sollicitant ook vragen om zijn of haar gegevens aan een andere partij over te dragen. 

 

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend gegevens van sollicitanten die voortkomen uit vacatures die 

op onze website worden geplaatst. Daarnaast worden er ook gegevens verzameld uit vacatures die 

op verschillende externe wervingssites (Indeed.nl, bijbaan.nl, zoekbijbaan.nl, studentjob.nl, 



 
jobbird.nl) worden geplaatst. Verder verzamelen wij ook gegevens door middel van e-mails, 

telefoongesprekken en bijvoorbeeld via LinkedIn en social media. Alleen medewerkers die de 

gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben toegang hiertoe. Dit 

zijn HR-medewerkers en andere medewerkers die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. 

 

Voor vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunnen 

sollicitanten mailen naar hr@notubiz.nl 

mailto:hr@notubiz.nl

