Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
in het kader van sollicitantenbeheer
Aanduiding
Naam en contactgegevens van degene die
voor de verwerking verantwoordelijk is

Beschrijving
Phoenix Contact B.V.
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland
Tel.: +31 316 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl

Contactgegevens van degene die
verantwoordelijk is voor de bescherming
van de gegevens

Phoenix Contact B.V.
Afdeling Human Resources
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland
ltacke@phoenixcontact.nl

Doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt

Selectie en werving van geschikte sollicitanten

Juridische grondslag voor de verwerking

NVP sollicitatiecode

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Naam, aanspreekvorm, adres, contactgegevens,
geboortedatum, nationaliteit
Curriculum vitae, diploma’s, certificaten, foto, ingevoerde
gegevens in het kader van een optionele sollicitantentest

Evt. (korte) beoordeling van de sollicitant door medewerker van
Phoenix Contact, geprotocolleerde gegevens
Bij een interview met video: de videogegevens van de sollicitant
Bron (oorsprong) van de gegevens

Sollicitatiegegevens:
van de betrokkene
Beoordelingsgegevens:
recruiter, personeelsfunctionaris, hoofd van de
beleidsondersteunende afdeling, (gespecialiseerde)opleider
In het kader van de selectie van stagiairs: benoemde
commerciële leerling.

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Overdracht van de gegevens naar een
derde land of een internationale
organisatie en de daarmee verbonden
garanties voor de gegevensbescherming

Wij dragen uw gegevens niet over, tenzij u uitdrukkelijk
solliciteert naar een baan in een ander land dan Nederland.

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
in het kader van sollicitantenbeheer
Aanduiding
Opslagtermijn van de gegevens

Beschrijving
Na de beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor
leerlingen/duale studenten/stagiairs: na de beëindiging van de
sollicitatieprocedure van het betreffende sollicitatiejaar)
worden de gegevens na zes maanden verwijderd.
De gegevens kunnen maximaal 12 maanden worden
opgeslagen als de sollicitant toestemming geeft om de
gegevens langere tijd op te slaan.
Een sollicitantenvideo wordt uiterlijk drie maanden na
annulering door de sollicitant of na afsluiting van de
sollicitatieprocedure hetzij handmatig verwijderd door de
verantwoordelijke personeelsfunctionaris hetzij automatisch
door de dienstverlener.

Rechten van de betrokkene
• Op informatie
• Op correctie, verwijdering of
beperking van de verwerking
• Op bezwaar tegen de verwerking
• Op overdraagbaarheid van gegevens

Bij de huidige wettelijke voorwaarden heeft u de volgende
rechten: het recht op informatie over uw bij ons opgeslagen
gegevens; correctie, verwijdering of beperking van de
verwerking van uw gegevens of bezwaar tegen de verwerking
en op overdraagbaarheid van de gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden
verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een
verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied
van gegevensbescherming.

Juridische of contractuele noodzaak voor
de verstrekking van de gegevens en de
mogelijke gevolgen als de gegevens niet
worden verstrekt

De verwerking van de hier genoemde persoonsgegevens is
nodig voor het afhandelen van het sollicitatieproces.

Geautomatiseerde
besluitvorming/profiling

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet gebruiken voor
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profileringen.

Zonder deze gegevens kunnen wij u niet opnemen in het
sollicitatieproces.
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