Privacy tijdens de sollicitatieprocedure
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 april 2022. Deze privacyverklaring geldt
voor iedereen die solliciteert bij een bedrijf dat valt onder de RENDO Groep. Verder geldt deze
verklaring zowel voor open sollicitaties, als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen RENDO. De
privacyverklaring voor het gebruik van onze website vind je hier.
Als je bij ons solliciteert ontvangen wij persoonlijk gegevens van jou. Wij respecteren jouw privacy en
gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Als je solliciteert via onze website, vragen wij je persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens
zullen wij op grond van ons gerechtvaardigde belang vertrouwelijk behandelen en uitsluitend
gebruiken om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Jouw gegevens
worden alleen gedeeld met de medewerkers die dit nodig hebben voor het behandelen van de
sollicitatie. Denk hierbij aan de sollicitatiecommissie. Wij zullen geen informatie verstrekken aan
derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Welke gegevens worden gebruikt tijdens de sollicitatieprocedure?
Wij ontvangen de gegevens die jij aan ons verstrekt bij jouw sollicitatie. Stuur ons alleen informatie
die we nodig hebben. In aanvulling hierop kunnen wij informatie verzamelen tijdens het
screeningsproces, zoals wanneer een VOG wordt opgevraagd of wanneer informatie wordt
ingewonnen bij de referenties die door jou zijn opgegeven. Daarnaast kan het zijn dat we sociale
media bekijken. De gegevens die wij kunnen opslaan zijn bijvoorbeeld:
-

Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer);
Nationaliteit;
Geboortedatum en geboorteplaats;
Geslacht;
Burgerlijke staat;
Curriculum vitae, motivatiebrief, opleidingsgegevens en arbeidsgeschiedenis (vroegere
werkgevers);
Screeninggegevens (zoals een VOG of referenties);
Resultaten van assessments;
Pasfoto.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wanneer de sollicitatieprocedure is afgelopen en je bent niet aangenomen, bewaren wij jouw
gegevens tot 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Tijdens de sollicitatieprocedure
kun jij toestemming geven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij jouw
gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Zo kunnen wij jouw gegevens in
portefeuille houden voor toekomstige vacatures. In het geval van indiensttreding, worden jouw

gegevens bewaard omdat deze noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de
arbeidsovereenkomst.

Waar heb ik recht op?
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben en wat we met deze
gegevens doen. Deze gegevens kunt je bij ons opvragen, aanpassen, verwijderen of het gebruik ervan
beperken. Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het langer bewaren van jouw
sollicitatiegegevens ten behoeve van toekomstige vacatures in te trekken.
Je kunt voor het uitoefenen van jouw rechten een verzoek indienen via vacatures@rendo.nl. Je
ontvangt binnen één maand na jouw aanvraag bericht van ons.

Cookiebeleid
Wij maken gebruik van noodzakelijke- en analytische cookies. De noodzakelijke cookies zijn nodig om
deze website goed en gebruiksvriendelijk te laten werken en persoonlijke voorkeuren op te slaan. De
analytische cookies gebruiken wij voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google
Analytics zijn volledig geanonimiseerd) en een optimale gebruikservaring te bieden.

Nog vragen?
Heb je vragen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan
vernemen wij dit graag om samen tot een oplossing te komen. Je kunt hiervoor contact met ons
opnemen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Mocht dit niet slagen, dan heb je het
recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

