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Wanneer je besluit te solliciteren naar een functie bij VECOZO, verstrek je persoonsgegevens aan ons. VECOZO verwerkt en
beveiligt deze persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. Daarbij houdt VECOZO zich aan de eisen die de privacywetgeving
(AVG) daaraan stelt. In dit Privacy Statement informeren wij je over welke persoonsgegevens VECOZO verzamelt, met welk
doel de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt én hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens en met welk doel?
VECOZO verwerkt persoonsgegevens van haar sollicitanten om invulling te kunnen geven aan de sollicitatieprocedure.
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
VECOZO verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- titulatuur
- voorletters
- voornaam
- voorvoegsel
- achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- geboortedatum
- telefoonnummer
- e-mailadres
Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
VECOZO verwerkt persoonsgegevens om jou, in het kader van de sollicitatieprocedure, schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen of om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de afdeling Human Resources (HR) hebben toegang tot jouw gegevens.
Daarnaast hebben bij de vacature betrokken medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld in het
kader van de beoordeling van jouw CV zijn.
Gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden?
Nee, wij verwerken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend
verwerkt

in

het

kader

van

activiteiten

die

verband

houden

met

de

sollicitatieprocedure.

Geven wij jouw persoonsgegevens aan andere landen buiten de Europese Unie door?
Nee, wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie (EU).
Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
VECOZO deelt jouw persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met
jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het kader van een assessment of een screening. Een

screening zal echter altijd in overleg met jou gebeuren en uitsluitend na jouw expliciete goedkeuring.
Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
VECOZO bewaart jouw gegevens maximaal 1 jaar. Daarna worden jouw gegevens geanonimiseerd. Dit houdt in dat alle
persoonsgegevens worden gewist waardoor ze niet meer herleidbaar zijn naar jou. Hierdoor kunnen de gegevens echter wel
nog worden gebruikt voor analyse en statistieken ten behoeve van de afdeling HR.
Mocht je er de voorkeur aan geven dat VECOZO jouw gegevens ‘in portefeuille’ houdt voor mogelijk toekomstige vacatures,
dan zullen jouw gegevens maximaal nog 1 jaar worden bewaard. Na dat jaar worden jouw gegevens geanonimiseerd.
Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja. je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kan voor zover de wet
en/of de wettelijke bewaartermijnen dit toelaten. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen ter
attentie van de functionaris gegevensbescherming via fg@vecozo.nl. We zullen dan jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, afhandelen.
Waar kun je terecht met een vraag of een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens?
VECOZO heeft de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed aan de gegevens en informatie die zijn opgenomen in dit Privacy
Statement. Voor VECOZO staat voorop dat de informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid tot
informatie zoveel mogelijk is gewaarborgd. Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw
persoonsgegevens, dan kun je terecht bij de functionaris gegevensbescherming van VECOZO door een email te sturen ter
attentie van fg@vecozo.nl.
Kan VECOZO dit Privacy Statement wijzigen?
VECOZO heeft de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed aan de inhoud van dit Privacy Statement. Toch kan het
voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat wet- en regelgeving hierom
vraagt.
Op deze pagina is altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement gepubliceerd.

