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Privacy verklaring voor sollicitanten

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
GOSSELIN GROUP is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
2. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van
sollicitanten van de GOSSELIN GROUP, hierna: “GOSSELIN”. GOSSELIN respecteert de
privacy van onze sollicitanten en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens kunnen
verwerken.
GOSSELIN GROUP hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens
plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving
wat betreft de bescherming van uw privacy.
3. Doeleinden
GOSSELIN GROUP zal de persoonsgegevens die u ons geeft, gebruiken voor de volgende
doeleinden: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te
beoordelen
Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats,
geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), motivatiebrief, opleidingsgegevens,
assessment test, referenties.
4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:
Door verstrekking van de persoonsgegevens door u zelf.
Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving,- en selectiebureau.
5. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende
organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige
verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een
vertrouwelijkheids policy/privacy policy en hebben uitsluitend toegang tot uw
persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.
Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid.
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6. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de onderstaande rechten:
•
•
•
•
•
•

Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens;
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk
overmaken aan onze contactpersoon voor Privacy, te bereiken via: gdpr@gosselingroup.eu
Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en
identificatie gegevens te verstrekken om misbruik uit te sluiten. Binnen een maand na het
indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.
Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is
afgewezen, kunt u bezwaar maken bij onze DATA PROTECTION MANAGER op
gdpr@gosselingroup.eu. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de
Gegevens Beschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apdgba.be.
7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
GOSSELIN GROUP zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij u hiervoor
toestemming hebt verleend of GOSSELIN GROUP hiertoe wettelijk verplicht wordt door een
overheidsinstantie.
8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Sollicitatiegegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Sluit uw sollicitatie niet helemaal aan bij het opgegeven profiel, maar zijn uw gegevens wel
interessant? Dan zouden wij uw sollicitatiegegevens, met uw toestemming uiteraard, graag in
onze talentpool willen bewaren. Mocht er namelijk in de toekomst een vacature worden
geplaatst waarvan wij vinden dat u daarvoor in aanmerking komt, dan kunnen we u
gemakkelijk en snel benaderen. Als u dit goed vindt, worden de gegevens maximaal zes
maanden na opname in de kandidatenlijst bewaard.
9. Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen u op
passende wijze informeren ingeval aanpassingen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op
19.11.2019.
10. Contact / vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de DATA
PROTECTION MANAGER, te bereiken via gdpr@gosselingroup.eu
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