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Privacybeleid sollicitanten 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van 

sollicitanten bij KVDM Bleiswijk. Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we 

gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  

In deze verklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

 

Welke gegevens worden verwerkt 

Bij sollicitaties kunnen wij vragen om de volgende gegevens: 

Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, 
burgerlijke staat, curriculum vitae, opleidingsgegevens, kopie referenties, motivatiebrief en 
eventueel medische keuringen/testen.  
 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt 

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens hebt verstuurd 

namelijk om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie te beoordelen en om de 

toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven.  

 

Beveiliging van data 

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website 

serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang of andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.  

Onze medewerkers die toegang hebben tot deze persoonsgegevens zijn gehouden aan een 

geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens indien dat nodig is 

voor de uitoefening van hun functie. 

 

Bewaartermijn 

Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verkregen, bewaard, tenzij wettelijk verplicht is deze gegevens langer te bewaren. Na afloop 

van de sollicitatieprocedure worden de gegevens maximaal 4 weken bewaard. U kunt 

toestemming geven om gegevens langer te bewaren met het oog op eventuele toekomstige 

vacatures.  
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Uw rechten 

U hebt de onderstaande rechten; 
recht op inzage; 
recht op verbetering/aanvulling van de persoonsgegevens; 
recht op verwijdering; en 
recht op beperking van verwerking. 
 

U kunt te allen tijd contact met ons opnemen voor bovenstaande rechten. Stuurt u hiervoor 

een email aan info@kvdmbv.nl. Wij sturen u een bevestiging wanneer aan uw verzoek is 

voldaan. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

 

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze verklaring is voor het laatst 

bijgewerkt op 2 oktober 2018. 

 

mailto:info@kvdmbv.nl

