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Privacy Statement voor Sollicitanten 

Introductie 
De Samengroei Consultancy hecht veel waarde aan de privacy van sollicitanten. Wij doen dat op een 
zorgvuldige wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je bij De Samengroei Consultancy 
solliciteert, vragen we je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan De Samengroei 
Consultancy je geschiktheid voor een vacante functie bij De Samengroei Consultancy of bij 
(potentiële) opdrachtgevers beoordelen. Dit Privacy Statement is bedoeld om sollicitanten te 
informeren over de wijze waarop De Samengroei Consultancy de persoonsgegevens van hen 
verwerkt met het oog op wervings- en selectieactiviteiten. 
 
Dit privacy statement wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderende wetgeving en 
ontwikkelingen te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van 
deze veranderingen. 
 
Wat betekenen de termen in dit statement? 
In dit privacy statement worden de termen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ gebruikt. Omdat het 
voor iedereen duidelijk moet zijn wat deze termen inhouden, volgt hieronder de uitleg. 

• Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon; 

• Verwerken: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, 
wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekendmaken door middel van 
verzending, verspreiding, of op andere wijze vergelijken, blokkeren, vernietigen of wissen 
van persoonsgegevens. 

 
Op basis waarvan mag De Samengroei Consultancy jouw persoonsgegevens 
verwerken?  
Het wervings- en selectieproces start met dat je jouw interesse kenbaar maakt bij De Samengroei 
Consultancy door bij ons te solliciteren of dat we informatie van jou via wervings-, selectie- of 
bemiddelingsbureaus krijgen. Op het moment dat jij of het bureau je motivatiebrief en/of CV met De 
Samengroei Consultancy deelt, verwerken wij deze documenten in onze administratie. Evenals de 
correspondentie omtrent de behandeling van jouw kandidaatstelling zoals een afspraakbevestiging, 
persoonlijke contactmomenten, e-mailwisselingen en andere correspondentie. Ook kunnen wij 
openbare bronnen raadplegen zoals internet en sociaal media platforms. 
 
Wij hebben die jouw persoonsgegevens nodig om het wervings- en selectieproces verantwoord, 
efficiënt en effectief te laten verlopen. We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden; het: 

• beoordelen van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht; 
• vergelijken van jouw gegevens met inhuuropdrachten bij opdrachtgevers; 
• communiceren met jou over de werving- en selectieprocedure; 
• contacteren met jou om gesprekken in te plannen of te e-mailen; 
• doorgeven van informatie van aan jou over andere mogelijke relevante vacatures of 

opdrachten; 
• indien onderdeel van de sollicitatieprocedure: het uitvoeren van screening. 
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Daarnaast moet er voor het verwerken een grondslag bestaan. Dat is in de volgende gevallen: 
• als er een gerechtvaardigd belang is: indien jouw sollicitatie leidt tot indiensttreding of 

inhuur, dan heeft De Samengroei Consultancy een gerechtvaardigd belang om alle 
persoonsgegevens over jou te verzamelen. Wij moeten immers beoordelen of je geschikt 
bent voor een functie of opdracht.  

• Voor een overeenkomst: wij verzamelen de gegevens met het oog op het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst. 

• Je toestemming: wij hebben jouw toestemming nodig als we jouw sollicitatiegegevens zoals 
jouw brief en CV willen bewaren voor het geval er een geschikte vacature of opdracht 
ontstaat. In dat geval vragen wij je om je toestemming.  

 
Met het verstrekken van jouw gegevens aan De Samengroei Consultancy geef je ons goedkeuring om 
die gegevens over jou te verwerken. De door jou gegeven toestemming kan door jou op elk moment 
worden ingetrokken, bijvoorbeeld als de verwerking niet langer nodig is voor de hierboven 
genoemde doelen. Wij moeten dan de verwerking van die gegevens stoppen. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt De Samengroei Consultancy? 
De volgende persoonsgegevens verwerken wij op het moment dat je bij ons solliciteert: 

• Standaard informatie over jouw identiteit (naam, voornaam, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer); 

• Persoonlijke gegevens (geboortedatum, nationaliteit, geslacht); 
• Een foto van jou, voor zover je hier toestemming voor hebt gegeven. In deze situatie merken 

wij op dat als je ongevraagd een foto verstrekt aan De Samengroei Consultancy, wij er vanuit 
gaan dat wij jouw stemming hebben de foto te gebruiken voor wervingsdoeleinden van 
opdrachten tijdens de sollicitatieprocedure; 

• Jouw professionele ervaringen; 
• De door jou gevolgde opleidingen met eventuele bewijzen; 
• Referenties; 
• Eventueel andere persoonlijke gegevens die je deelt bij een sollicitatie. 
• Raadplegen van sociale media platforms en internet. De informatie die De Samengroei 

Consultancy via deze weg verkrijgt, bespreken we tijdens de gesprekken met jou. Wij maken 
geen gebruik van beschikbare informatie over jou die duidelijk geen zakelijk karakter heeft 
en niet noodzakelijk of relevant is voor de functie of opdracht; 

• Alle andere (dan hierboven vermelde) persoonsgegevens die volgens de wet verwerkt 
moeten worden. 

 
De Samengroei Consultancy verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over bijvoorbeeld je 
ras, etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel 
lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven.  
 
Hoe lang bewaart De Samengroei Consultancy jouw gegevens? 
Als je bij De Samengroei Consultancy hebt gesolliciteerd of je bent door De Samengroei Consultancy 
gerekruteerd, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens uiterlijk 4 weken nadat je bent afgewezen en 
de sollicitatieprocedure is beëindigd. Daarna verwijderen wij jouw gegevens. Dit gaat om alle 
sollicitatiegegevens zoals jouw sollicitatiebrief, CV, e-mailwisselingen en eventuele screening of 
gegevens afkomstig van sociale media platforms. Als wij jouw gegevens langer willen bewaren (in 
portefeuille houden), dan doen wij dat alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. We 
verwijderen jouw gegevens dan uiterlijk 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. 
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Hoe worden mijn sollicitatiegegevens bewaard en beveiligd? 
Jouw gegevens worden opgeslagen in het sollicitatiedossier op het netwerk van De Samengroei 
Consultancy. Dit is het algemene verzameldocument waarin alle gegevens van een individuele 
sollicitant worden opgeslagen. De Samengroei Consultancy evalueert periodiek de autorisaties en 
gebruikersprofielen en actualiseert deze waar nodig. 
 
De Samengroei Consultancy treft passende technische en organisatorische maatregelen om te 
voorkomen dat jouw gegevens verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn 
er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van jouw gegevens te 
voorkomen. 
 
Voor wervingsdoeleinden geldt dat de directie, eventuele adviseurs en consultants en (potentiële) 
opdrachtgevers van De Samengroei Consultancy (beperkte) toegang hebben tot jouw 
persoonsgegevens. Deze toegang is strikt gebaseerd op wat noodzakelijk is voor de doeleinden zoals 
hierboven omschreven. Daarnaast hebben medewerkers zich te houden aan geheimhouding.  
 
Verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden 
De Samengroei Consultancy kan bepaalde gegevens van jou verstrekken aan derde partijen die 
diensten aan De Samengroei Consultancy leveren. Zoals een screenings-, werving- of selectiebureau 
maar ook aan (potentiële) opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten. De Samengroei 
Consultancy verstrekt deze gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
werving- en selectieproces en voor het verkrijgen van opdrachten. De Samengroei Consultancy 
beoordeelt daarbij of er is sprake van verwerking en maakt hierover, indien benodigd, afspraken in 
een verwerkersovereenkomst. 
 
Wat als er iets misgaat met de beveiliging van mijn persoonsgegevens? 
De bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen De Samengroei Consultancy. 
De Samengroei Consultancy heeft een privacy- en een informatiebeveiligingsbeleid. Het 
informatiebeveiligingsbeleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van 
gegevensbescherming binnen De Samengroei Consultancy. Mocht er onverhoopt iets misgaan met 
de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan kan er sprake zijn van een zogenaamd ‘datalek’.  
 
Een datalek is een beveiligingsincident, waardoor gegevens van een of meerdere sollicitanten 
inzichtelijk zijn geworden voor, of ter beschikking zijn gekomen van, iemand die daartoe niet 
bevoegd is. Als zo’n datalek wordt ontdekt, moeten wij dat onmiddellijk intern melden via de 
daarvoor bestemde procedure. De melding wordt dan intern beoordeeld. Indien noodzakelijk, wordt 
het datalek ook gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  
Als een datalek betrekking heeft op jouw persoonsgegevens, dan informeren we je daar uiteraard zo 
snel mogelijk over. Gezamenlijk bespreken we wat we kunnen ondernemen om eventuele gevolgen 
beperkt te houden.  
 
Welke rechten heb je als sollicitant? 
Sollicitanten hebben op grond van de AVG verschillende rechten om hun privacy te beschermen. Die 
rechten zijn: 

• Recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens; 
• Recht op beperking van verwerking jouw persoonsgegevens; 
• Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens; 
• Recht om toestemming in te trekken voor de verwerking waarvoor expliciet om toestemming 

is gevraagd (bijvoorbeeld het langer bewaren van je CV); 
• Recht op overdraagbaarheid. 
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Het verzoek tot uitoefening van één of meer van bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij 
de directie van De Samengroei Consultancy: info@desamengroei.nl waarop wij binnen 4 weken na 
ontvangst van jouw verzoek naar jou reageren. 
 
Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan je verzoek. Indien je van 
mening bent dat niet of niet volledig tegemoet wordt gekomen aan je verzoek, dan kan je je wenden 
tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Waar kan ik terecht met een verzoek, vraag of een klacht? 
Heb je vragen, verzoek of een klacht over onze omgang met jouw persoonsgegevens, neem dan 
contact op met de directie van De Samengroei Consultancy, bereikbaar via telefoonnummers 06-
48592976 of 06-54323030 of stuur een e-mail naar info@desamengroei.nl.  
 
De verantwoordelijkheid van de directie is het toezien op de naleving van de AVG en uitvoering te 
geven aan de overige in de AVG omschreven taken. Als het antwoord niet leidt tot een voor jou 
acceptabel resultaat, heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De contactgegevens vind je op hun website. 
 
Wijzigingen in dit privacy statement? 
De Samengroei Consultancy is bevoegd dit privacy statement voor sollicitanten te wijzigen of aan te 
vullen. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je vinden op onze website.  
 
 
© juli 2018 De Samengroei Consultancy B.V. 
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