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Privacyverklaring sollicitanten 

 
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten 
ITS Hendrion B.V. hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt 
op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming 
van uw privacy. Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen 
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of 
om een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzend-overeenkomst te sluiten en uit te 
voeren.  
 
Gelet op deze noodzaak bent u verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te 
verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen 
sollicitatieprocedure met u doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereen-
komst/uitzendovereenkomst met u aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. 
 
Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het verloop van de 
sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen 
en de eventuele afhandeling van de door u gemaakte onkosten. 
 
Bent u een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau gebruiken 
voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen en voor de 
uitvoering van de uitzendovereenkomst. 
 
Doorgifte aan derden 
Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. 
 
Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar 
uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze 
serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende 
opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd 
belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende 
voordelen heeft. 
 
Bewaarperiode persoonsgegevens 
Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 6 maanden na het eindigen van de sollicitatieprocedure 
verwijderen, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 
1 jaar te bewaren.  
 
Uw rechten 
Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om 
het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen 
het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw 
persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de 
privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (ITS Hendrion B.V., afdeling 
Personeelszaken, personeelszaken@itshendrion.nl , 088 - 67 67 679 Postbus 56, 1800 AB Alkmaar). 
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 18 mei 2018 


