Privacyverklaring sollicitanten

ABB vindt het belangrijk dat je gegevens goed worden beschermd. Deze privacyverklaring is bedoeld
om sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. Alle personen waarvan wij gegevens verwerken, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens
omgaan. Deze privacyverklaring in overeenstemming met de nationale en Europese wet- en regelgeving en vormt een onlosmakelijk onderdeel van onze algemene privacyverklaring.
Akkoord
Wanneer je bij ABB solliciteert (via onze website, telefonisch of per brief) ga je ermee akkoord dat je
persoonsgegevens worden verwerkt door ABB en worden opgenomen in ons systeem.
Bewaren
ABB bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Jouw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij
ABB. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden jouw gegevens in principe binnen 4 weken
verwijderd, tenzij wij toestemming hebben gevraagd en gekregen om de gegevens maximaal een jaar
in portefeuille te houden. Daarna worden je gegevens uit ons systeem verwijderd. Wij bewaren je gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor andere interessante vacatures in de toekomst.
Welke gegevens
ABB verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van sollicitatiebrieven en cv’s, die
verstuurd zijn naar sollicitatie@abbbouwgroep.nl of per brief naar ons kantoor zijn verstuurd. ABB verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken.
De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn:
NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, burgerlijke staat, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, opleidingen en cursussen, arbeidsgeschiedenis, competenties/vaardigheden en gespreksnotities. Op jouw verzoek kun je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen inzien en we kunnen ze
op jouw verzoek verwijderen uit ons systeem.
Wat doen wij met de gegevens?
Om de sollicitatie te kunnen verwerken en te kunnen beoordelen, delen wij de gegevens met de leidinggevende van de afdeling waar de vacature is ontstaan. Bij indiensttreding bewaren wij het cv in het
personeelsdossier.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
Alleen de afdeling P&O heeft toegang tot de gegevens. Leidinggevenden krijgen toegang tot een portaal
waar de afdeling P&O gegevens plaatst van sollicitanten die voor hen van toepassing zijn. Na afloop
van de sollicitatieprocedure hebben de leidinggevenden geen toegang meer.
Wijzigingen
ABB behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, met inachtneming van de geldende
wet- en regelgeving. Op onze website is altijd de meest actuele versie van onze privacyverklaring te
vinden, voorzien van een publicatiedatum.
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