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Privacyverklaring sollicitanten 

Datum laatst bijgewerkt: 25/5/18 

Bij WVCB vzw vinden we het belangrijk om op een veilige en vertrouwelijke wijze om te 

springen met de persoonsgegevens die worden verzameld van sollicitanten. Met deze 

Privacyverklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het 

kader van een sollicitatietraject bij onze organisatie. Dit document omschrijft welke 

persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom 

we deze verwerken. Tot slot informeren we u over welke rechten u hebt en over de 

beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.  

WVCB vzw, met maatschappelijke zetel te Spoelstraat 19, 8800 Roeselare en 

ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0411.021.563  is de Verantwoordelijke voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Hierna genaamd WVCB.  

WVCB verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische 

privacywetgeving naleeft evenals de bepalingen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.  

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:  

 identificatiegegevens  

 contactgegevens 

 familiale gegevens  

 gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken  

 opleidings- en beroepsgegevens  

 

2. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de 

persoonsgegevens verwerkt? 

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het 

sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een 

contact name voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie 

op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, 

specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. 

U kan deze toestemming altijd intrekken.  
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3. Bewaartermijn 

Uw gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het sollicitatietraject.  

4. Ontvangers & doorgifte 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.  

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het 

sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te 

worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde 

persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen 

en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.  

5. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte 

persoonsgegevens 

U hebt het recht om:  

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.  

(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.  

(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.  

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.  

(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een 

andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.  

(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.  

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  

commission@privacycommission.be.  

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en 

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-

toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens 

verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze 

gegevens. 

7. Contact 

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw 

persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze directeur via het e-mailadres 

directie@wvcb.be.  
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