EGERIA
Jouw privacy is belangrijk voor ons
Egeria vindt het beschermen van de privacy van sollicitanten belangrijk. Het doel van deze
privacyverklaring is het informeren van sollicitanten over de wijze van verwerken van
sollicitatiegegevens door Egeria en is van toepassing op de werving en selectieactiviteiten van Egeria.
Deze privacyverklaring voor sollicitanten kan van tijd tot tijd aangepast worden om in lijn te blijven
met de relevante wetgeving of aangepaste bedrijfsprocessen. Het is daarom belangrijk om deze
pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, omdat deze niet aangekondigd zullen worden.
Voor welke doeleinden worden jouw gegevens gebruikt?
Persoonlijke informatie (sollicitatiegegevens) die door jou verstrekt wordt aan Egeria zullen alleen
door ons gebruikt worden om jou te ondersteunen bij een verantwoord, effectief en efficiënt
wervings- en selectieproces. De wervingsdoeleinden van Egeria zijn: het communiceren van wervingen selectieprocedures van Egeria en van wervingsactiviteiten, het opnemen van contact met
sollicitanten om gesprekken en eventuele tests af te spreken, om je op de hoogte te houden van
andere relevante vacatures, en voor de administratie van gegevens relevant voor werving en
indiensttreding. Door deze privacyverklaring te bevestigen tijdens het sollicitatieproces geef je
expliciet toestemming voor het bovenstaande gebruik van je gegevens.
Wat voor gegevens verzamelt Egeria?
Egeria verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en de beste ervaring met ons en onze
website te kunnen bieden. Denk hierbij aan voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en
andere gegevens die door jou verstrekt worden.
Deelt Egeria gegevens?
Egeria verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe lang bewaart Egeria jouw gegevens?
Egeria bewaart jouw persoonsgegevens gedurende het proces van werving en selectie. Na afloop van
het sollicitatieproces zullen wij jouw persoonsgegevens alleen bewaren als dat van de wet moet
(bijvoorbeeld eisen in het kader van lokale wetgeving op het gebied van gelijke kansen). We bewaren
je gegevens voor een maximum van een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. Na afloop van de
bewaartermijn zullen jouw persoonsgegevens volledig verwijderd worden uit de systemen van
Egeria, tenzij je in dienst gekomen bent.
Beveiliging van je gegevens
Egeria neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Bovendien heeft iedereen binnen de EU het recht om vergeten te worden. Dit
betekent dat je een verzoek kunt indienen voor verwijdering van jouw gegevens, als die niet langer
noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.
Toegang tot jouw gegevens is beperkt tot medewerkers van Egeria die betrokken zijn bij Egeria
recruitment activiteiten. Egeria medewerkers die toegang hebben tot jouw gegevens zijn verplicht
zich te houden aan regels betreffende de privacy van sollicitanten.

EGERIA
Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die Egeria van jou bewaart. Je hebt ook het recht
om gegevens te corrigeren wanneer deze onjuist zijn. Correctie houdt in aanvullen, verwijderen,
blokkeren of op een andere manier garanderen dat jouw persoonsgegevens niet langer worden
verwerkt. Egeria is alleen verplicht om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze gegevens
aantoonbaar onjuist of onvolledig zijn.
Contact informatie
Wij verzoeken je vragen, opmerkingen of zaken omtrent deze privacyverklaring of over het
verzamelen en verwerken van gegevens van sollicitanten te melden bij de Human Capital Manager.

