
 

 
 

Privacyverklaring voor sollicitanten 

 

Algemeen  

 

Deze website wordt beheerd door SWDV BV. Onze vestigingsadressen zijn 

Taurusavenue 181 in Hoofddorp, Wilhelminalaan 1F in Purmerend en Henk 

Schijvenaarstraat 1 in Haarlem. Ons telefoonnummer is 023-5175100. 

 

Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten 

gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving 

voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van je sollicitatie ga je ermee 

akkoord dat jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en worden opgenomen 

in onze database. Wij zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend 

gebruiken ten behoeve van de sollicitatieprocedure bij SWDV. Wij zullen geen 

informatie verstrekken aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht of tenzij jij ons 

daarvoor toestemming geeft.  

 

Welke gegevens verwerken wij?  

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere:  

 

• Je personalia, zoals je naam, geboortedatum en geslacht;  

• je contactgegevens, zoals je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres;  

• de talen die je spreekt;  

• je opleidingsgegevens;  

• je arbeidsgeschiedenis, zoals vroegere werkgevers, referenties etc.;  

• je burgerlijke staat;  

• je titulatuur.  

 

Hoe komen wij de aan de gegevens?  

 

De gegevens die wij van sollicitanten verzamelen en verwerken zijn afkomstig van de 

sollicitanten zelf, door middel van sollicitatiebrieven, formulieren en/of aangehechte 

CV’s via onze website www.swdv.nl. Wij verzamelen en verwerken gegevens van 

sollicitanten ook door middel van persoonlijk contact, telefoongesprekken en e-

mailcorrespondentie. Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie over 

sollicitanten, zoals godsdienst, gezondheid of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Als wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant moet 

worden verzameld, vragen wij daarvoor diens uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.  

 
  



 

 
 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?  

 

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de werving- en 

selectieprocedure. De wervingsdoeleinden van SWDV zijn: het vergelijken van de 

gegevens van de sollicitant met de vacatures bij SWDV, de communicatie van de 

verwerkings- en selectieprocedures van SWDV, contact opnemen met sollicitanten om 

sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van de sollicitanten en het doorgeven van 

informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures.  

 

Hoelang bewaren wij de gegevens?  

 

Wij bewaren gegevens van sollicitanten niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar in 

ieder geval gedurende de duur van de werving- en selectieprocedure. Als wij de 

gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.  

 

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?  

 

Wij nemen de bescherming van gegevens van sollicitanten serieus en hebben 

passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

Welke rechten heb je?  

 

• Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien.  

• Als daar onjuistheden in zijn, kun je een schriftelijk verzoek tot correctie van die 

gegevens doen.  

• Je kunt ons vragen om de gegevens te verwijderen.  

• Je kunt je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. 

• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 

een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in 

een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te 

sturen.  

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van je persoonsgegevens sturen aan privacy@swdv.nl. Om er zeker van te 

zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je 

pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en BSN zwart.  

 

Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek.  
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Klacht indienen?  

 

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via deze link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons.  

 

Vragen?  

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan 

meer informatie, neem dan contact met ons op via privacy@swdv.nl.  
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