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PRIVACYVERKLARING 'WERKEN BIJ SCHOUTEN & NELISSEN'

PRIVACYVERKLARING 'WERKEN BIJ'
In dit deel van onze privacyverklaring treft u informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens indien u
bij ons solliciteert. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
andere privacyregelgeving. Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij onze dienstverlening treft
u via deze link aan. https://www.sn.nl/over-schouten-en-nelissen/privacybeleid/
Vanuit SNR Schouten Global B.V. is er één dochteronderneming waar wij onze personeelsleden hebben onder
gebracht en van waar wij uit handelen. Dat is SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V.
De contactgegevens zijn:
SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V.
Bezoekadres:
Van Heemstraweg West 5
5301 PA Zaltbommel
Postadres:
Postbus 266
5300 AG Zaltbommel
0418 – 68 86 51
HR@sn.nl

PERSOONSGEGEVENS
Als u bij ons solliciteert, verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij kunnen in dat kader de volgende
persoonsgegevens verwerken:












NAW-gegevens
telefoonnummer en e-mailadres
geslacht
geboortedatum
opleidingsniveau
cijferlijsten en diploma’s
CV en motivatie
inhoud communicatie
rapportages van assessments en andere testen (indien van toepassing)
informatie over vorige dienstbetrekkingen of stages
informatie inzake de beoordeling van de geschiktheid voor een functie

DOELEN EN GRONDSLAGEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw sollicitatie. Meer specifiek verwerken wij uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:








werving en selectie;
beoordeling van uw geschiktheid voor een functie;
afhandeling van gemaakte onkosten;
communicatie met u en eventuele referenten;
uitvoeren en beoordelen assessments;
beveiliging systemen;
voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op de uitvoering van een voorgenomen overeenkomst (artikel
6 lid 1 onder b AVG) of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder c AVG). Ook kunnen
wij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang), zoals het
in stand houden van een goed personeelsbestand.
Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het verkrijgen van
inzage in het assessmentrapport, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de
AVG (toestemming). U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment
van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Soms maken wij in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals
wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers. Wij kunnen uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden
als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.

BEWAARTERMIJN
Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn
wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.
Mochten wij u geen contract aanbieden dan worden alle gegevens na afloop van de gehele procedure meteen
verwijderd. Het is mogelijk dat wij aan u vragen om uw gegevens in ons bestand te houden. In dit geval vragen wij
hiervoor uw akkoord en zullen de gegevens maximaal 1 jaar worden bewaard. Bij het verstrijken van deze termijn
zullen of uw gegevens worden verwijderd.

UW RECHTEN
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw
persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw
persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt tot slot
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan HR@sn.nl of per post aan:
SNR Schouten Global B.V.
Tav. Afdeling HR
Postbus 266
5300 AG Zaltbommel
KLACHT OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u
er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan
deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Datum laatste wijziging: 25 mei 2018

