
   

 

 

 

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw 

persoonlijke gegevens tijdens de sollicitatieprocedure door 

HUESKER Synthetic BV en over uw privacyrechten. 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en 

wie is de functionaris inzake gegevensbescherming? 

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: 

 

HUESKER Synthetic BV 

Kievitsven 108 

5249 JK Rosmalen  

E-mail: info@HUESKER.nl  

 

2. Wat gebeurt er met uw sollicitatiegegevens? 

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonlijke gegevens en zijn verplicht om te voldoen aan te 

wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming in 

overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (DS-GVO) en de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (BDSG).  

 

Wij verwerken uw sollicitatiegegevens op basis van § 26, lid 

1 BDSG.  

 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen 

getroffen, om uw gegevens tegen willekeurige of opzettelijke 

manipulatie en onrechtmatige toegang te beschermen. 

Navolgend leggen wij u het gebruik van uw persoonlijke 

gegevens binnen de sollicitatieprocedure in ons bedrijf uit.  

 

Persoonlijke gegevens zijn bij HUESKER Synthetic BV zijn 

onderworpen aan een beperkende toegangscontrole, deze 

garandeert dat alleen bevoegde personen toegang tot uw 

gegevens hebben. In principe worden uw 

sollicitatiegegevens alleen gebruikt door de afdeling die de 

sollicitatie verwerkt (in de regel de HR-afdeling en het 

afdelingshoofd van de doelafdeling) binnen de 

sollicitatieprocedure. Uw gegevens worden uitsluitend 

gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Elk verder gebruik of 

overdracht van uw sollicitatiegegevens aan derden zal niet 

plaatsvinden. 

 

Wanneer we van plan zijn uw sollicitatiegegevens voor 

andere doeleinden te verwerken (bijv. opname in een 

talentenpool), zullen we u vooraf om schriftelijke 

toestemming vragen. Een dergelijke toestemming is vrijwillig 

en te allen tijde en zonder opgaaf van reden, in de toekomst 

herroepbaar. 

 

3. Op welke privacyrechten kunt u als betrokkene aanspraak 

maken? 

U kunt op het onder paragraaf 1 van deze informatie 

genoemde adres informatie vragen over de van u 

opgeslagen gegevens. Daarnaast kunt u onder bepaalde 

voorwaarden correctie of verwijdering van uw gegevens 

vragen. Verder heeft u het recht om de verwerking van uw 

gegevens te beperken en het recht op publiceren van de 

door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, 

gemeenschappelijk en machinaal leesbare opmaak.  

______________________________________________ 

Recht van bezwaar: 

 

U hebt het recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar 

te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Wanneer wij uw gegevens verwerken om legitieme 

belangen in stand te houden conform artikel 6, paragraaf 

1, lid f) DS-GVO, dan kunt u, vanwege redenen die 

voortkomen uit uw specifieke situatie, hiertegen 

bezwaar maken. We zullen uw persoonlijke gegevens 

dan niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, 

legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die 

zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en 

vrijheden, of indien de verwerking is bedoeld om 

juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te 

verdedigen. 

______________________________________________ 

 

Herroepingsrecht bij toestemming: 

Wanneer u door middel van een verklaring hebt ingestemd 

met de verwerking door de functionaris, kunt u deze 

toestemming te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. 

De wettigheid van de gegevensverwerking op basis van de 

toestemming tot de intrekking wordt hierdoor niet beïnvloed.  

 

4. Waar kunt u uw klachten indienen? 

U hebt de mogelijkheid zich met een klacht te wenden tot de 

in paragraaf 1 van deze informatie genoemde functionaris 

inzake gegevensbescherming of aan een toezichthoudende 

autoriteit inzake gegevensbescherming. De voor ons 

verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit inzake 

gegevensbescherming is: 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: +49 211/38424-0 

Fax: +49 211/38424-10 

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 

5. Hoelang worden uw gegevens opgeslagen? 

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra ze voor het 

gedefinieerde doel van de verwerking van de sollicitatie niet 

meer nodig zijn. Na beëindiging van de sollicitatieprocedure 

worden ze onmiddellijk, op zijn laatst na 6 maanden, met 

inachtneming van de gegevensbeschermingsbepalingen, 

verwijderd. In uitzonderlijke gevallen kunnen 

persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode 

waarin claims tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke 

verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar). 

 

HUESKER Synthetic GmbH, Juni 2018 
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