Privacy verklaring sollicitatieproces AGROLAB Nederland: AL-West B.V. en Dr.
A.Verwey B.V.
1.
AGROLAB verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om het werving- en selectieproces te
kunnen uitvoeren. De gegevenscategorieën die worden verwerkt bevatten gegevens die je hebt
verstrekt tijdens het sollicitatieproces (waardoor kandidaten met elkaar vergeleken kunnen worden en
zo de meest geschikte kandidaat kan worden gekozen). Deze omvatten: naam, e-mailadres, adres,
telefoonnummer en andere gegevens die je hebt vermeld in je e-mail, sollicitatiebrief of CV.
2.

Aangaande de werving en indienstneming kunnen de volgende gegevensverzameling en
activiteitenverwerking plaatsvinden:
•

sollicitaties via e-mail;

•

de sollicitatiedocumenten (inclusief verklaringen, diploma’s en certificaten die verband
houden met de specifieke functieomschrijving);

•

aantekeningen van interviews;

•

alle andere wervingsmiddelen met inbegrip van gegevens van externe wervingsbureaus;

•

bij de controle van de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant kunnen
persoonsgegevens worden gebruikt om AGROLAB in staat te stellen te beoordelen of de
sollicitant de betreffende baan kan uitvoeren (bijvoorbeeld het controleren van referenties en
kwalificaties).

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de selectieprocedure zijn gebaseerd op de
gerechtvaardigde belangen van AGROLAB en de sollicitant. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, geef je
expliciet toestemming voor de verwerking van je gegevens in het kader van het werving- en
selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.
3.
AGROLAB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens uitsluitend voor wervings-, selectie- en
werkgelegenheidsdoeleinden en de gegevens worden alleen doorgegeven aan bij de
sollicitatieprocedure betrokken medewerkers.
AGROLAB zal alle persoonsgegevens vier weken nadat het selectieproces wordt beëindigd
onmiddellijk verwijderen, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven waardoor AGROLAB je
sollicitatiegegevens kan behouden met het oog op toekomstige werkgelegenheidskansen.
Als je degene bent die zal worden aangenomen, dan worden je sollicitatiegegevens opgenomen in
het personeelsdossier. Deze gegevens worden dan gebruikt voor het aangaan van een werknemersrelatie en het voeren van een personeelsadministratie. Hierop is het privacyreglement
personeelsgegevens van AGROLAB van toepassing.
AGROLAB zal je persoonsgegevens niet nu of in de toekomst verkopen, overdragen of anderszins
verspreiden, tenzij de wet dit vereist of als je hiermee expliciet akkoord gaat.
4.
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op inzage en
correctie van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens en om verwijdering van je persoonsgegevens uit het sollicitatiebestand van
AGROLAB verzoeken.

Voor vragen of klachten over privacy kun je contact opnemen met:
it@al-west.nl

(Deventer)

info@drverwey.nl

(Rotterdam)

AGROLAB respecteert jouw rechten als sollicitant als omschreven in de artikelen 13 t/m 18 en 20 t/m
22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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