Privacyverklaring
Ter Maten gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze
uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. De privacyverklaring is van toepassing op alle
werving- en selectieprocedures van Ter Maten.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van
persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een
burgerservicenummer (BSN).
Doeleinden van het verzamelen en verwerken
De gegevens en documenten die de sollicitant ons toestuurt, bijvoorbeeld via de website, worden
door Ter Maten onder meer verwerkt om te bepalen of hij/zij in aanmerking komt voor een positie
binnen de organisatie. Om tot een goede match tussen sollicitant(en) en vacature(s) te komen,
bestaat het werving- en selectieproces bij Ter Maten onder andere uit:
• het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarvoor geldende
kwalificaties,
• contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en
• wanneer van toepassing, contact opnemen met opgegeven referenten.
Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt:
• afwijzen van sollicitanten die voor de functie waarop zij solliciteren niet in aanmerkingen komen
• voor het informeren en om te beoordelen of een sollicitant mogelijk in aanmerking komt voor een
andere functie binnen Ter Maten dan waarop hij/zij gesolliciteerd heeft.
Als een sollicitant wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het
aangaan van de arbeidsovereenkomst. Daaronder valt onder andere het opstellen van de
arbeidsovereenkomst, de administratieve afhandeling van het nieuwe dienstverband en de introductie
van de sollicitant binnen Ter Maten.
De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld doordat hij/zij de
website werkenbijtermaten invult. Verder kunnen er persoonsgegevens worden verzameld in
persoonlijk en/of telefonisch contact, door referenten, dan wel andere vormen van schriftelijke
informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij
interne sollicitaties kan gebruik worden gemaakt van de binnen Ter Maten beschikbare
persoonsgegevens.
We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen
we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site
strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.
Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden.
Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact
opnemen met de HR-afdeling van Ter Maten via hr@termaten.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers binnen de
Europese Unie te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op persoonsgegevens die
verwerkt worden via sollicitatiewebsites. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je je richten tot de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Geheimhouding
Ter Maten heeft de persoonsgegevens goed beveiligd. Deze zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.
De medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
Cookies
Bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat
op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je
eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. Een cookie van deze website bevat geen tot
personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.
Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw
browser (door in de browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat
bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.
Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Ter Maten omgaat met
persoonsgegevens van sollicitanten richt je aan: hr@termaten.nl
Dit e-mailadres is o.a. bestemd voor vragen over deze privacyverklaring en het verzamelen en
verwerken van gegevens door Ter Maten in het kader van werving en selectie.

