Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens - Sollicitanten
Deze verklaring beschrijft hoe Euromex nv (hierna Euromex), met maatschappelijke zetel te 2600
Berchem, Generaal Lemanstraat 82-92 en met ondernemingsnummer BE0404.493.859
persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt in de context van haar werving- en selectieactiviteiten.
Wij streven ernaar persoonsgegevens van sollicitanten te verwerken in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
Welke gegevens verwerken we in de context van sollicitatie, werving en selectie?
1) Gegevens die je zelf bezorgt:
• Identificatiegegevens (zoals naam en voornaam)
• Contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres)
• Persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit, geslacht en geboortedatum)
• Informatie over je opleiding en kwalificaties (zoals behaalde diploma’s, bijscholingen,
talenkennis, computerkennis)
• Gegevens over je huidige en vroegere werkgevers (zoals naam van de werkgever,
tewerkstellingsduur, referenties)
• Verdere gegevens uit je schriftelijke sollicitatie (zoals je motivatie om bij ons te
solliciteren, foto’s)
2) Gegevens die je ons meedeelt gedurende de sollicitatieprocedure (zoals antwoorden op
vragen omtrent kwalificaties, loonvoorstellen)
3) Gegevens in het kader van testen of assessments indien je daaraan hebt deelgenomen in het
kader van de sollicitatieprocedure
4) Gegevens die je ons meedeelt om een contractuele aanwerving voor te bereiden (zoals
rekeningnummer, aantal kinderen).
Euromex verwerkt in principe geen gevoelige gegevens over sollicitanten. Indien in een
specifieke situatie toch gevoelige informatie over een sollicitant zou worden verzameld, dan
vraagt Euromex hiervoor steeds de toestemming van de sollicitant.
Waarom verwerken we jouw gegevens?
•
•

•

Om binnen het kader van onze precontractuele maatregelen sollicitatie-, selectie- en
wervingsprocessen mogelijk te maken en om interne functiewissels te ondersteunen.
Om op basis van ons gerechtvaardigd belang contact op te nemen in het kader van
onderzoeken die betrekking hebben op ons optreden als werkgever en op het
wervingsproces.
Om je op basis van jouw toestemming te informeren over toekomstige vacatures die
overeenkomen met jouw profiel en om de geschiktheid van uw sollicitatie voor andere
banen die overeenkomen met uw profiel te controleren. Deze toestemming kan je steeds
herroepen.
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•

Om wettelijke verplichtingen na te komen.

De juridische grondslag waarop wij ons baseren, is telkenmale aangegeven bij de verwerking.
Hoe behandelen we jouw gegevens?
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen passende
maatregelen over gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij algemeen aanvaarde
veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Wanneer je solliciteert voor een van onze functies, hebben de personen, die betrokken zijn bij het
invullen van deze functie toegang tot jouw gegevens. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van de
personeelsdienst.
Het is mogelijk dat een deel van je gegevens verwerkt wordt door juridisch zelfstandige bedrijven. Dit
zijn bijvoorbeeld aanbieders van assessments die we zelf niet kunnen uitvoeren. Dat gebeurt met de
bedoeling om de procedures zo efficiënt mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkers zijn
contractueel verplicht om onze doeleinden inzake gegevensverwerking na te leven en jouw gegevens
op een veilige manier te verwerken.
Behoudens wettelijke verplichting maken we je gegevens niet bekend aan derden.
Welke rechten heb je?
Je kan steeds contact met ons opnemen en vragen om de door ons verwerkte gegevens te bekijken,
te laten aanvullen, corrigeren, beperken of verwijderen.
Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit. (In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit)
Hoe kan u contact met ons opnemen?
U kunt steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
privacy@euromex.be
Euromex nv
Data Protection Officer
Generaal Lemanstraat 82-92
2600 Berchem
Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de bovenvermelde doeleinden.
Dit betekent dat we jouw gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure bewaren en dat we ze
wissen zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Indien we jou kiezen om de functie te
vervullen, bewaren we jouw persoonsgegevens in je personeelsdossier conform de retentietermijnen
in ons Privacystatement HR.
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Als er een lopend rechtsgeschil is of om jouw persoonsgegevens te houden in het kader van een
werfreserve voor eventuele toekomstige vacatures, kunnen we jouw persoonsgegevens voor langere
tijd na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaren. Deze bewaartermijn is beperkt tot
uiterlijk 18 maanden na het afronden van de wervings- en selectieprocedure.
In welke mate kan deze privacyverklaring wijzigen?
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen.
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