
 

vzw Emmaüs l Edgard Tinellaan 1c l 2800 Mechelen l BE 0411 515 075 l RPR Antwerpen–Mechelen l www.emmaus.be  

 

Pagina 1 van 3 

 

 

Privacyverklaring voor sollicitanten 

Datum: 9/07/2020 

 
Inhoudsopgave 

1 Toepassing .................................................................................................................. 1 

2 Verwerking persoonsgegevens ....................................................................................... 1 

3 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? ..................................................................... 1 

4 Welke persoonsgegevens verwerken we?......................................................................... 2 

5 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? .................................................................. 2 

6 Met wie delen wij uw persoonsgegevens? ........................................................................ 2 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens ......................................................................... 2 

8 Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ........................................................... 2 

9 Waar kan u terecht met uw vragen of klachten................................................................. 3 

10 Wijziging privacyverklaring ......................................................................................... 3 

 

1 TOEPASSING 

Deze privacyverklaring is van toepassing op vzw Emmaüs en haar voorzieningen. Emmaüs hecht 

veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en het respect voor de privacy van 

iedereen, dus ook voor die van u als sollicitant voor een functie binnen onze zorggroep. 

 

Wij hebben dit document opgesteld om te verduidelijken in welke omstandigheden wij 

persoonsgegevens van sollicitanten verwerken en hoe wij ze beschermen. Met ‘persoonsgegevens’, 

bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtstreeks, te 

identificeren. 

 

2 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Emmaüs vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. 

Emmaüs houdt zich uitdrukkelijk aan de toepasselijke Europese, nationale en regionale 

regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 

2016/679) en de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. 

de verwerking van persoonsgegevens.  

 

3 WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Emmaüs gebruikt de persoonsgegevens die u verstrekt uitsluitend om een sollicitatieprocedure te 

voeren en om een wervingsreserve aan te leggen. Deze gegevens zijn daarvoor toereikend, zijn ter 

zake en niet overmatig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. 

Door te solliciteren voor een functie bij een voorziening van Emmaüs, gaat u ermee akkoord dat 

uw persoonsgegevens worden verwerkt door Emmaüs en dat deze persoonsgegevens worden 

opgenomen in de sollicitatiedatabank van Emmaüs. Emmaüs zal deze gegevens vertrouwelijk 

behandelen en uitsluitend gebruiken voor de sollicitatieprocedure.  
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4 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE? 

In het kader van uw sollicitatie verwerkt Emmaüs onder andere volgende categorieën 

persoonsgegevens die u verstrekt: 

 CV en motivatie 

 identificatie- en contactgegevens  

 gegevens die toelaten uw kandidatuur te beoordelen: diploma’s, opleiding, vaardigheden en 

professionele ervaring 

In een latere fase kunnen hieraan resultaten van testen en/of assessments waaraan u heeft 

deelgenomen, worden toegevoegd. Tevens kan u, ingeval van een wettelijke verplichting, gevraagd 

worden om ons aanvullende documentatie (bv. uittreksel uit het strafregister) te bezorgen. 

 

5 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

Emmaüs bewaart uw gegevens tot maximum drie jaar na afloop van de sollicitatieprocedure 

(wervingsreserve), tenzij u wordt aangeworven of toelating geeft om uw persoonsgegevens langer 

te bewaren.  

 

6 MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Emmaüs doet een beroep op externe dienstverleners voor de publicatie van de vacatures, voor het 

beheer van de kandidaturen en eventueel om een onderzoek van kandidaten via een assessment / 

development center uit te voeren. 

Externe dienstverleners hebben enkel toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken 

uit te voeren, en zij hebben zich contractueel verbonden om deze gegevens veilig en vertrouwelijk 

te verwerken en enkel te gebruiken in het kader van hun opdracht. 

Emmaüs beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal uw gegevens niet 

verkopen of uitlenen aan andere organisaties of bedrijven. 

 

7 HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS 

Emmaüs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde inzage of verlies. 

Zo werden onder meer de volgende maatregelen genomen: 

 Alle personen die namens Emmaüs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

 Emmaüs past een strikt autorisatie- en authenticatiebeleid toe op al de informatiesystemen. 

 Emmaüs gebruikt professionele virusscanner en anti-malware en maakt gebruik van 

performante ‘firewalls’. 

 Emmaüs maakt de nodige back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten. 

 Emmaüs informeert haar medewerkers over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens, geven daarover trainingen en waken over de navolging van de procedures 

en instructies.  

 

8 WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN 

U hebt recht op inzage, kopie en verbetering van uw gegevens. U kan uw gegevens laten 

verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. 

Daarvoor dient u een duidelijk verzoek te richten waarin u aangeeft wat u wenst te weten, 

verbeteren of verwijderen. In geval van verwijdering wordt uw lopende sollicitatieprocedure 

stopgezet. 
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Om misbruik tegen te gaan, moet uw verzoek ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de 

voorkant van uw identiteitskaart bevatten. U kunt u ook persoonlijk aanmelden om uw identiteit te 

bewijzen. 

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Emmaüs zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u 

dit bevestigen. De maximale termijn hiervoor bedraagt 30 dagen, tenzij in geval van overmacht, 

wat in dat geval gemotiveerd zal worden. 

Indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u ons verzoeken om deze 

verwerking te stoppen. Ook dan wordt uw lopende sollicitatieprocedure stopgezet. 

Ook kan u de door u verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht 

rechtstreeks aan een andere partij. 

 

9 WAAR KAN U TERECHT MET UW VRAGEN OF KLACHTEN 

Hebt u een vraag of een opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan 

rechtstreeks contact met de personeelsdienst van de voorziening. 

Daarnaast kan u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) van 

Emmaüs vzw: data protection officer, Edgard Tinellaan 1c te 2800 Mechelen of per e-mail: 

dpo@emmaus.be. 

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

10 WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Emmaüs vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  

http://www.emmaus.be/

