Privacy statement sollicitatieprocedure
Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Water Alliance de gegevens van
sollicitanten verzamelt en verwerkt. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle werving- en selectie procedures
van Water Alliance. Water Alliance volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de
toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkel ingen.
De doeleinden van het verzamelen en verwerken
De gegevens en documenten die de sollicitant verstrekt worden door Water Alliance verwerkt om te bepalen of de
sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Water Alliance. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt
voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over eventuele andere vacatures die relevant zijn voor
de sollicitant.
Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen de verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst en voor administratieve
doeleinden. De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld uit het verkregen cv. Tevens
worden er persoonsgegevens verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact of nadere schriftelijke
informatieverschaffing met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten.
Welke gegevens worden verwerkt?
Water Alliance verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft de
gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt door middel van de sollicitatie. Gegevens die worden verwerkt zijn NAW gegevens en andere contactgegevens. Verder zijn relevant de opleiding, gevolgde cursussen, stages en
arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.
Bewaren van de gegevens
Water Alliance bewaart de gegevens van de sollicitanten voor zolang als de werving- en selectieprocedure duurt. De
gegevens van de sollicitant zullen uiterlijk vier weken na afronden van de werving- en selectieprocedure worden
verwijderd. Mocht Water Alliance de gegevens van een sollicitant langer willen bewaren, dan wordt hier toestemming
om gevraagd bij de sollicitant. Indien de sollicitant toestemming geeft, worden de persoonsgegevens gedurende één
jaar bewaard. Een sollicitant kan op ieder moment zijn toestemming intrekken. Hiervoor dient een bericht gestuurd te
worden verstuurd naar recruitment@wateralliance.nl.
Rechten van de sollicitant
Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage kunnen
worden gericht aan recruitment@wateralliance.nl. Naar aanleiding van een dergelijk onderzoek, kan een sollicitant
vragen zijn gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen in geval de gegevens feitelijk onjuist
zijn.
Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de
relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring en de wijze waarop Water Alliance omgaat met persoonsgegevens
van sollicitanten kunnen gericht worden aan: info@wateralliance.nl.
Vragen over het werving en selectieproces kunnen worden gericht aan de betreffende contactpersonen zoals benoemd
in de vacature.

