Privacyverklaring Cordaan
Vanaf 25 mei 2018 worden uw persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese Commissie en
geldt voor Europese Economische Ruimte. Als u solliciteert bij Stichting “Cordaan” verwerkt
Cordaan gegevens die u in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke
contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van Cordaan. Cordaan
verwerkt de door u verstrekte gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming, voor het in
behandeling nemen van uw sollicitatie, waaronder het beoordelen van uw sollicitatie in
relatie tot de functie.
In deze Privacyverklaring legt Cordaan onder andere uit welke persoonsgegevens door
Cordaan worden verwerkt, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is en wat
u kunt doen om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen over privacy.
Rechten:
Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Inzage: U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die door of
namens Cordaan worden verwerkt.
Rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet verwerkt zijn in
overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens door Cordaan te
laten rectificeren, oftewel: wijzigen en/of aanpassen naar wens.
Verwijdering van persoonsgegevens: U kunt uw persoonsgegevens door Cordaan laten
verwijderen.
Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Cordaan.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Cordaan schakelt een derde partij (Recruitee) in om haar bij het sollicitatieproces te
ondersteunen. Hiervoor verwerkt Recruitee ten behoeve van Cordaan bepaalde gegevens.
Mochten wij een assessmentbureau inschakelen, dan stellen wij u daarvan vooraf op de
hoogte.
Cordaan heeft met Recruitee een verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin onder andere
wordt verplicht de persoonsgegevens te beschermen en volgens de wet mee om te gaan.
Meer informatie hierover: https://recruitee.com/terms#dpa

Welke gegevens verzamelen wij?
•
•
•
•

Gegevens die zijn opgenomen in het CV, zoals contactgegevens, opleiding,
werkervaring, nevenactiviteiten, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s.
Gegevens die op LinkedIn publiek beschikbaar zijn.
Gegevens over arbeidsvoorwaarden, zoals voltijd/deeltijd, salarisindicatie, leaseauto.
Gegevens verkregen tijdens de sollicitatieprocedure, zoals het verloop van de
sollicitatieprocedure, informatie verkregen uit sollicitatiegesprekken en/of via
eventuele assessments of referenten.

Bewaartermijn
Als het sollicitatieproces niet heeft geleid tot een aanstelling, zullen wij uw gegevens met
uitdrukkelijke toestemming, 12 maanden bewaren voor eventuele andere functies binnen
Cordaan.
Contactgegevens
Cordaan is gevestigd aan het Havengebouw - De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam. Voor
vragen over deze privacyverklaring, wijzingen, verwijderen van gegevens of over de manier
waarop Cordaan met de persoonsgegevens omgaat die u ons verstrekt in het kader van uw
sollicitatie kunt u contact opnemen met Talin Ghazarian, bereikbaar via telefoonnummer 06 34 23 26 01 of email:privacy@cordaan.nl.

