
PRIVACYVERKLARING RENDON.NL 
	  
Deze	  privacyverklaring	  geldt	  voor	  de	  website	  www.rendon.nl	  en	  brengt	  u	  op	  de	  hoogte	  van	  ons	  privacybeleid	  
van	  de	  website	  en	  specifiek	  ten	  aanzien	  van	  ingevulde	  gegevens	  op	  het	  sollicitatieformulier	  en	  het	  
contactformulier.	  
	  
Het	  bewaken	  van	  uw	  privacy	  en	  het	  zorgdragen	  voor	  naleving	  van	  de	  bepalingen	  die	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  
Algemene	  Verordening	  Gegevensbescherming	  (AVG)	  vinden	  wij	  erg	  belangrijk.	  Hieronder	  valt	  het	  zorgvuldig	  
omgaan	  met	  uw	  (persoons)gegevens.	  
	  
Contactformulier	  
Voor	  het	  contactformulier	  vragen	  wij	  de	  volgende	  gegevens:	  	  

• Geslacht	  
• Naam	  
• Mailadres	  
• Telefoonnummer	  

Deze	  gegevens	  zijn	  nodig	  om	  contact	  met	  u	  op	  te	  nemen.	  De	  gegevens	  worden	  gedeeld	  met	  twee	  
geautoriseerde	  medewerkers	  die	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  het	  functioneren	  van	  onze	  website.	  Nadat	  zij	  deze	  
gegevens	  hebben	  doorgestuurd	  naar	  de	  juiste	  persoon	  binnen	  onze	  organisatie,	  worden	  uw	  gegevens	  binnen	  
twee	  weken	  verwijderd	  uit	  de	  achterzijde	  van	  de	  website.	  
	  
Sollicitatieformulier	  
U	  kunt	  solliciteren	  via	  het	  contactformulier.	  Indien	  u	  geen	  toestemming	  geeft	  om	  deze	  gegevens	  digitaal	  op	  te	  
slaan,	  kunt	  u	  ervoor	  kiezen	  om	  schriftelijk	  te	  solliciteren.	  De	  gegevens	  die	  wij	  van	  u	  ontvangen	  zijn	  opgedeeld	  in	  
drie	  hoofdstukken:	  	  

• Persoonlijke	  gegevens	  
• Opleiding	  en	  ervaring	  
• Kennis	  en	  vaardigheden	  

Deze	  gegevens	  hebben	  wij	  nodig	  voor	  het	  beoordelen	  van	  uw	  sollicitatie	  en	  de	  geschiktheid	  voor	  de	  functie	  
waarop	  u	  solliciteert.	  De	  gegevens	  worden	  direct	  per	  mail	  verzonden	  naar	  hoofd	  personeelszaken.	  Een	  melding	  
zonder	  persoonlijke	  gegevens	  komt	  aan	  de	  achterkant	  in	  de	  website	  te	  staan.	  	  
	  
Aanvulling:	  Heeft	  u	  de	  functie	  niet	  gekregen?	  Dan	  worden	  uw	  gegevens	  uiterlijk	  4	  weken	  na	  het	  einde	  van	  de	  
sollicitatieprocedure	  verwijderd.	  U	  kunt	  toestemming	  geven	  om	  uw	  gegevens	  langer	  te	  bewaren.	  Bijvoorbeeld	  
omdat	  er	  op	  een	  later	  tijdstip	  mogelijk	  een	  passende	  functie	  komt.	  Een	  termijn	  van	  maximaal	  1	  jaar	  na	  
beëindiging	  van	  de	  sollicitatieprocedure	  is	  hiervoor	  redelijk.	  
	  
Wij	  zullen	  uw	  gegevens	  slechts	  delen	  met	  derden	  indien	  u	  daarvoor	  uitdrukkelijke	  schriftelijke	  toestemming	  
hebt	  gegeven.	  
	  
Onze	  website	  maakt	  gebruik	  van	  cookies.	  
	  
U	  heeft	  de	  mogelijkheid	  om	  uw	  gegevens	  bij	  ons	  op	  te	  vragen,	  te	  wijzigen	  en	  u	  kunt	  ons	  verzoeken	  uw	  
gegevens	  te	  verwijderen	  uit	  ons	  bestand.	  Uw	  verzoek	  zal	  binnen	  twee	  weken	  verwerkt	  worden.	  U	  kunt	  
hiervoor	  contact	  opnemen	  met:	  	  
Henriëtte	  Scharloo,	  hoofd	  personeelszaken,	  	  
T	  06	  51361584	  of	  0183	  563111	  
E	  henriette.scharloo@rendon.nl	  
	  
Wij	  dragen	  zorg	  voor	  een	  goede	  beveiliging	  van	  de	  locatie	  waar	  wij	  uw	  gegevens	  opslaan.	  Wij	  behouden	  ons	  
het	  recht	  voor	  om	  de	  inhoud	  van	  dit	  privacybeleid	  te	  allen	  tijde	  te	  wijzigen.	  
	  
U	  kunt	  voor	  vragen	  of	  opmerkingen	  gerust	  contact	  met	  ons	  opnemen.	  


