Sollicitatieprotocol Borgesiusstichting en stichting Spelen = Leren
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Borgesiusstichting en de stichting Spelen = Leren verwerken persoonsgegevens over u omdat u
bij ons solliciteert, omdat wij uw gegevens via een bemiddelingsbureau hebben ontvangen en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•

C.V.
Motivatiebrief
Eventueel bijbehorende documenten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Borgesiusstichting en stichting Spelen=Leren verwerken bij de voortgang van de
sollicitatieprocedure de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
•
•
•
•
•
•

Psychologisch onderzoek en/of assessment
Referentenonderzoek
Het geven van een proefles / performance assessment
Persoonlijke dossiers (zoals portfolio bij LIO-stage en zij-instroom)
Gegevens omtrent uw betrouwbaarheid, t.w. VOG-verklaring
Diploma’s

Waarom we gegevens nodig hebben
De Borgesiusstichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen sollicitant en werkgever
Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht
Noodzakelijk voor bescherming van vitale belangen

Hoe lang we gegevens bewaren
De Borgesiusstichting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bij de sollicitatie de
sollicitatiecode van de NVP, inclusief de daarbij behorende bewaar- en reactietermijnen.

Delen met anderen
De Borgesiusstichting deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst, bv. bij het uitvoeren van een assessment of bij meerdere
selectierondes aan de bijbehorende selecteurs.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via
HRM@borgesiusstichting.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

Beveiliging
De Borgesiusstichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op, via 0165-330894 of per email: privacy@borgesiusstichting.nl. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens
kunnen worden doorgegeven via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefonisch op (088) 180 52
50.

Ten slotte
Als de sollicitant in dienst komt bij de Borgesiusstichting en/of de stichting Spelen=Leren, dan is de
Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens Borgesiusstichting /Spelen=Leren van toepassing.

