Privacybericht sollicitant

1. Inleiding
Dit privacybericht sollicitant (“privacybericht”) beschrijft de manier waarop we als Connect Group de
persoonsgegevens van kandidaten verwerken die solliciteren naar een betrekking bij ons.
Vermits we ervan overtuigd zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet alleen voor u, maar ook voor
ons heel belangrijk is, adviseren we ten stelligste om dit privacybericht aandachtig door te nemen.
Wanneer we in dit privacybericht verwijzen naar “persoonsgegevens”, hebben we het over informatie die ons
toelaat om u als individu te identificeren (bijvoorbeeld aan de hand van uw naam, uw telefoonnummer, uw emailadres of andere contactgegevens).
2. De verantwoordelijke partij voor uw persoonsgegevens
Connect Group N.V. heeft vestigingen in verschillende delen van de wereld. Een overzicht van de verschillende
locatie en contactgegevens van de verschillende vestigingen van Connect Group is hier terug te vinden. De
vestiging(en) van de Connect Group waarvoor u solliciteert, is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en
treedt op als “data controller”. Deze vestiging wordt in dit privacybericht “Connect Group”, “we”, of “wij”
genoemd.
3. Welke persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken we?
Om uw sollicitatie gedurende de volledige sollicitatieprocedure te kunnen beheren, gebruiken we de volgende
categorieën van persoonsgegevens.







identificatiegegevens: de identificatiegegevens die u in uw cv hebt vermeld, zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer en andere gegevens zoals uw diploma of titel, uw leeftijd,
geboortedatum en geslacht
rekruteringsgegevens of selectiegegevens: alle andere informatie die op uw cv, in uw sollicitatiebrief
of op andere sollicitatiedocumenten is vermeld, zoals uw diploma’s, informatie betreffende uw
ervaring, referentie, professionele certificaten, taalvaardigheden, lidmaatschappen van
beroepsorganisaties of andere (vrijwilligers)organisaties
beoordelingsresultaten: voor bepaalde functies vragen we aan externe beoordelingskantoren om
sollicitatieproeven te doen, de resultaten ervan zijn de beoordelingsresultaten
eventuele andere persoonsgegevens: alle andere Persoonsgegevens die u aan ons kenbaar maakt
tijdens de sollicitatieprocedure

4. Welke wettelijke basis hebben we om uw persoonsgegevens te verwerken?
We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer we aanspraak kunnen maken op een van de
volgende wettelijke basissen:




met de bedoeling om met u een arbeidsovereenkomst af te sluiten
om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen aan ons opgelegd
om te voldoen aan onze wettelijke belangen om gekwalificeerd personeel aan te werven, de juiste
kandidaten te vinden voor toekomstige vacatures en onze zakelijke belangen veilig te stellen, te
verdedigen en verder te ontwikkelen. We gebruiken deze wettelijke basis alleen als uw belangen en uw
fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstijgen

5. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke en daartoe beperkte doelstellingen die zijn
gekoppeld aan de wettelijke basissen die we in paragraaf 4 hebben vermeld.
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Deze doelstellingen zijn:






om met u een arbeidsovereenkomst af te sluiten: om het sollicitatieproces te volgen door uw
vaardigheden, kwalificaties te beoordelen en na te gaan welke loopbaanmogelijkheden er voor u zijn,
om referenties te controleren en om uw verzoeken, klachten en vragen te beantwoorden
om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: om tegemoet te komen aan de wetten en regels
(onder meer betreffende de tewerkstelling), te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties of
juridische diensten en om juridische klachten in te dienen of om ons te verdedigen
om te voldoen aan onze legitieme belangen: om uw gegevens te bewaren voor toekomstige
tewerkstelling (indien toegelaten door de lokale wetgeving) onder meer om met u te communiceren en
uw informatie te verstrekken betreffende potentiële loopbaanmogelijkheden die passen bij uw
sollicitatieprofiel

6. Bewaren van uw persoonsgegevens
Afhankelijk van de vestiging(en) van de Connect Group waarvoor u solliciteert, bewaren we uw gegevens zo lang
als nodig is om te voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in de wetten en regelgeving van toepassing in het
land waar de entiteit van de Connect Group is gevestigd.
Indien uw sollicitatie niet werd weerhouden, zullen we uw persoonsgegevens slechts voor een maximale periode
bewaren die is toegelaten in de lokale wetten en regelgeving.
Als we uw persoonsgegevens langer willen bewaren om u op de hoogte te stellen van mogelijke toekomstige
jobopportuniteiten bij ons, zullen we u hier dienovereenkomstig over inlichten en zullen we u de mogelijkheid
geven om bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke verwerking.
Indien u een betrekking hebt aanvaard bij de Connect Group, bewaren en gebruiken we uw persoonsgegevens
overeenkomstig ons privacybericht personeel dat aan alle werknemers is bezorgd.
7. Delen van uw persoonsgegevens
We delen alleen de noodzakelijke delen van uw persoonsgegevens met de volgende partijen:






gemachtigde werknemers (van de personeelsdienst) binnen de Connect Group die zijn betrokken bij de
rekrutering en het selectieproces
externe IT-providers die we gebruiken om de persoonsgegevens te bewaren. We nemen alle
noodzakelijke stappen om deze IT-serviceproviders te verplichten om uw persoonsgegevens
vertrouwelijke te behandelen en uw persoonsgegevens alleen te gebruiken conform onze strikte
instructies en op basis van het toepasselijk recht
voor bepaalde functies delen we uw (contact)gegevens met externe rekruteringsbureaus die worden
aangezocht om u te beoordelen
andere derde partijen in het kader van onze wettelijke verplichtingen, zoals onze opvolgers, overnemers
in het geval van een bedrijfstransactie en de bevoegde regelgevende overheden, ordehandhavers of
andere overheidsorganisaties

8. Transfer van uw gegevens buiten de EER
Zodra we uw persoonsgegevens hebben verzameld, worden ze hoofdzakelijk bewaard en verder verwerkt in de
Europese Economische Ruimte (“EER”). In sommige, beperkte gevallen kan het zijn dat we gebruik maken van
externe providers die zijn gevestigd buiten de EER. Als gevolg hiervan kan het noodzakelijk zijn dat we uw
persoonsgegevens overbrengen naar buiten de EER. In dergelijke gevallen zullen we geschikte
veiligheidsvoorzieningen treffen (en indien nodig extra maatregelen nemen) om ervoor te zorgen dat uw
persoonsgegevens voldoende worden afgeschermd om dezelfde bescherming te bieden als wordt gewaarborgd
binnen de EER. We zullen dus in de overeenkomsten met deze externe providers contractuele waarborgen
inbouwen zoals vastgelegd door de Europese Commissie.
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U hebt het recht om bij ons privacyteam op privacy@connectgroup.com een kopie op te vragen van de
documentatie waarin deze contractuele waarborgen zijn opgenomen.
9. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Een efficiënte beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom hebben we geschikte
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen ongeoorloofd en onwettig gebruik of raadpleging. We ondernemen stappen om de toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden
opgelijst in dit privacybericht.
Bovendien leggen we contractueel vast dat elke derde partij dat in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt
ten minste dezelfde vertrouwelijkheidsgraad en integriteitsnormen moeten aanhouden.
10. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt meerdere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door de Connect Group worden verwerkt.
U hebt het recht om de persoonsgegevens die we over u verzamelen te raadplegen, bij te werken, te laten
verwijderen of te beperken en u mag op elk ogenblik een kopie vragen van uw persoonsgegevens in ons bezit of
vragen dat deze informatie worde overgedragen naar een andere data controller.
U hebt eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar we
vertrouwen op uw legitiem belang.
Als u ons uw goedkeuring hebt gegeven, bijvoorbeeld om de persoonsgegevens die u ons vrijwillig hebt bezorgd
te gebruiken, kunt u deze goedkeuring op elk moment intrekken wanneer u van mening bent veranderd. Merk
op dat het intrekken van uw goedkeuring geen gevolgen geeft voor de wettelijkheid van een verwerking die is
gebeurd voor u uw goedkeuring hebt ingetrokken den dat we alleen op uw verzoek kunnen ingaan binnen het
kader van het toepasselijk recht.
Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar onze privacyteam
op privacy@connectgroup.com. Om ons toe te laten op de best mogelijke manier in te gaan op uw verzoek,
vragen we u om aan te geven welke persoonsgegevens u wenst te ontvangen, te laten wijzigen of te laten
verwijderen of welke beperkingen u wenst op te leggen betreffende ons gebruik van de gegevens.
Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of u van mening bent dat
uw privacyrechten werden geschonden, hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de
gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u woont of werkt of waar u denkt dat uw rechten werden
geschonden.
11. Contact met ons opnemen
Met vragen of problemen betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens of in verband met dit privacybericht
of als u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de personeelsdienst. U vindt
de contactgegevens op onze website https://www.connectgroup.com/en/vacancies. U kunt ook per e-mail
contact met ons opnemen via privacy@connectgroup.com.

