Privacyverklaring voor sollicitanten Azora
Inleiding
Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze verordening staat beschreven op
welke wijze bedrijven, organisaties en instellingen om moeten omgaan met de verwerking
van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring lees je op welke manier wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Daarnaast leggen wij uit welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je
gebruik kunt maken van die rechten.
Doel van de gegevens
De gegevens die je als sollicitant via de website aan ons kenbaar maakt, worden gebruikt om
te bepalen of je in aanmerking komt voor een functie binnen Azora of voor het leggen van
contact. Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die logischerwijs
betrokken zijn bij de werving voor vacatures. Jouw gegevens worden niet gebruikt of
verspreid voor andere doeleinden of gedeeld met derde partijen.
Soorten gegevens
Wij verzamelen alleen gegevens die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Deze
gegevens zijn in ieder geval je naam, geslacht, geboortedatum en contactgegevens.
Daarnaast vragen wij van sollicitanten altijd een volledig CV en een motivatiebrief. Wij
leggen daarmee dus ook de informatie over jouw opleiding(en), cursussen en werkervaring
vast. Daarnaast kunnen gegevens die worden verzameld na contact met jou als kandidaat
worden vastgelegd.
Bewaartermijn
Wanneer je bij ons solliciteert geef je ons toestemming jouw gegevens op te slaan en te
gebruiken voor de behandeling van jouw sollicitatie.
Word je aangenomen? Dan geven we jouw gegevens door aan onze
personeelsadministratie. Zij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst.
Word je niet aangenomen? Dan bewaren we jouw gegevens maximaal voor de duur van een
jaar. Het doel van deze bewaartermijn is dat we je eventueel kunnen benaderen voor een
andere passende vacature die bij Azora kan ontstaan.
Beveiliging
Alle gegevens die op onze website worden ingevuld, worden via een beveiligde verbinding
verstuurd naar ons sollicitantensysteem. Het sollicitantensysteem is voorzien van meerdere
technische maatregelen om jouw gegevens als sollicitant adequaat te beschermen.

Jouw rechten
Als sollicitant heb je het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou vastleggen.
Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens te laten corrigeren, aan te vullen of te
verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via
SecretariaatP&O@azora.nl.
Als je mening bent dat onze gegevensverwerking in strijd is met de geldende wet- en
regelgeving, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Omdat deze privacyverklaring aangepast kan worden aan de meest recente wet- en
regelgeving, adviseren wij je om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Contact en vragen
Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek indienen
op grond van de AVG? Neem dan contact met ons op via AVG@azora.nl.

