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PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN BEZOEKERS VAN WERKEN-BIJ-WEBSITE
We gebruiken je persoonlijke gegevens om:

 • Meer te leren over het gedrag van de bezoekers van onze werken-bij-website om daarmee ons recruit-
 ment proces en deze website te verbeteren;
 • De prestatie van deze website te verbeteren en te monitoren;
 • Anonieme data te genereren die we delen met onze partners. 

Alle verwerking van persoonlijke gegevens van werken-bij-website bezoekers is gebaseerd op ons rechtmatig 
belang om recruitment te faciliteren. 

We verwerken de volgende persoonlijke gegevens van werken-bij-website bezoekers:

 • Apparaat en browser
 • IP-adres
 • Verzoeken en reacties verzonden van en naar jouw apparaat
 • Bron website (we gebruiken een cookie om dit te traceren)
 • Accepteren van cookies (een cookie wordt gebruikt om dit op te slaan)
 • Gedrag op onze website

Jouw persoonlijke data wordt verwerkt door Indeed op pagina’s waar de knop ‘solliciteren met Indeed’ zichtbaar 
is, ook wanneer je geen gebruik maakt van deze optie. Indeed kan cookies gebruiken. Het privacy beleid van 
Indeed is van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegevens door Indeed: 

 https://www.indeed.com/legal

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN
Als je op een vacature solliciteert dan verwerken wij je persoonlijke gegevens om de gehele sollicitatie procedu-
re te faciliteren op grond van rechtmatig belang van recruitment. De volgende persoonlijke gegevens kunnen 
verwerkt worden voor de sollicitatie procedure:

Elke persoonlijke gegevens die je verstrekt tijdens de sollicitatie procedure in het sollicitatie formulier,
niet gelimiteerd tot:

	 •	Volledige	naam,	email	adres,	telefoonnummer,	foto,	begeleidende	brief,	cv,	LinkedIn	profiel,	Indeed	profiel		
  en welke vacature je op gesolliciteerd hebt. 
 • Status, notities en planning gerelateerd aan je sollicitatie
 • Email communicatie

Onder de Europese wet databescherming zijn we genoodzaakt je te informeren dat het achterhouden van 
persoonlijke gegevens in je sollicitatie je een nadeel kan opleveren in vergelijk tot andere kandidaten die voor 
dezelfde functie solliciteren. 

Jouw persoonlijke gegevens moeten verwerkt worden door LinkedIn en Indeed om de ‘Solliciteren met LinkedIn’ 
en ‘Solliciteren met Indeed’ opties toe te staan. LinkedIn en Indeed kunnen cookies gebruiken. Je kan het privacy 
beleid op de volgende websites vinden:

 https://www.indeed.com/legal
 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

(AAN)VRAGEN & DETAILS
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met 
Dion van Amerongen (Hoofd HR) via ons algemene telefoonnummer.
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