Heb jij jouw droomvacature bij FysioHolland gevonden? En besluit je om te solliciteren? Dan verwerken
wij jouw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren we je graag welke gegevens dat zijn en
hoe wij deze gegevens verzamelen en verwerken.
Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom doen we dat?
Wanneer je bij ons solliciteert, verwerken we persoonsgegevens. Dat doen we bijvoorbeeld om te kunnen
beoordelen of jouw profiel past bij de vacature, om contact met je op te nemen over de sollicitatieprocedure
of om een sollicitatiegesprek met je te voeren. Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
●

Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer)

●

Gegevens over je opleiding

●

Gegevens over je arbeidsgeschiedenis

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Deze toestemming geef je bij het
reageren op een vacature. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Meer hierover lees je onder
‘Wat zijn mijn rechten?’
Welke maatregelen nemen wij om persoonsgegevens veilig te verwerken?
Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot bevoegde medewerkers binnen FysioHolland. Bijvoorbeeld
specifieke HR-collega’s of een leidinggevende waarmee je een gesprek hebt. Om ongeoorloofde toegang te
voorkomen beveiligen we persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen. We
verstrekken jouw gegevens enkel aan door ons ingeschakelde subverwerkers, zoals de leverancier van ons
recruitmentsysteem. Met deze partijen maken wij afspraken om de vertrouwelijkheid van gegevens te
kunnen waarborgen. FysioHolland blijft daarbij eindverantwoordelijk. Met uitzondering van de hierboven
genoemde verwerkers verstrekken wij je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of partijen, tenzij dat
wettelijk verplicht is.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je niet in dienst komt en je hebt geen
toestemming gegeven voor het bewaren van je gegevens, dan verwijderen we deze binnen tien weken na
afronding van de sollicitatieprocedure. Geef je wel toestemming om je gegevens te bewaren, dan doen we
dit maximaal twaalf maanden. Wanneer je bij ons in dienst komt, nemen we je gegevens op in je
personeelsdossier en gelden er andere bewaartermijnen.
Wat zijn mijn rechten?
Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken. Ook mag je ons vragen om de
gegevens aan te passen of helemaal te verwijderen. Wanneer je hiervan gebruik wil maken, kun je dit
aangeven in de mails die je van ons krijgt of mailen naar fg@fysioholland.nl.
Website
Onze website werkenbijfysioholland.nl gebruikt cookies voor een goede werking van de website. Er worden
geen cookies gebruikt die jouw persoonlijke gegevens opslaan.
Vragen, tips of klachten?
FysioHolland heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze is te bereiken via
fg@fysioholland.nl

