Privacyverklaring DEKRA People B.V.
Wanneer je solliciteert bij DEKRA People B.V. (hierna DEKRA People) of de keuze maakt om te
worden opgenomen in onze database als (potentiele) kandidaat, dan ben je natuurlijk benieuwd
wat er met jouw persoonsgegevens gebeurd. Door middel van deze privacyverklaring willen we jou
zo veel mogelijk duidelijkheid verschaffen. Heb je nog vragen? Neem contact met ons op en wij
staan je graag te woord. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze
privacyverklaring.

DEKRA People hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles
aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DEKRA
People houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG vind je op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In deze verklaring leggen wij uit waarom wij jouw gegevens opslaan, welke dit zijn en hoe lang we
jouw gegevens bewaren.

Wie is DEKRA People en wat doen wij?
DEKRA People detacheert sinds 2012 professionals gekoppeld aan het portfolio van DEKRA Claims &
Expertise en DEKRA Rail. Inmiddels hebben we een fantastisch interim team met landelijke dekking
en de ervaring op grote- en kleinschalige projecten. Tevens bemiddelen wij in vaste functies door
middel van werving en selectie trajecten.
Wij staan voor de ultieme begeleiding in de loopbaan van onze interim professionals en bieden
daarmee betrokken en kundige professionals voor de capaciteitsuitdaging van onze opdrachtgevers.
Onze dienstverlening bestaat uit het bemiddelen van (interim) professionals naar tijdelijke en vaste
functies.

Waarom bewaren wij jouw persoonsgegevens?
In naleving van o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaren wij alleen
noodzakelijke persoonsgegevens van jou. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:
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Ter beoordeling of een vacature passend is voor jou op criteria als opleidingsniveau,
diploma’s, reisafstand, beschikbaarheid in uren, salariswensen, ect;
Ter beoordeling van jouw geschiktheid voor een bepaalde vacature door referenties te
raadplegen, testresultaten te controleren, gespreksverslagen te lezen;
Om jou te informeren over vacatures die aansluiten op jouw wensen en interesses;
Om jou een passend voorstel te doen bij geschiktheid en wederzijdse interesse;
Om integraal te kunnen werken zodat onze (bevoegde) medewerkers weten wat er met jou
is besproken om de kwaliteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Wanneer bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens wanneer jij solliciteert op een van onze vacatures, of als je
toestemt op ons verzoek om jouw gegevens te bewaren in onze database. Als jij jouw gegevens hebt
geplaats op een publiek middel, zoals LinkedIn of Nationale Vacaturebank en op basis hiervan
mogelijke interesse hebt in onze dienstverlening, bewaren wij jouw gegevens. Wij nemen zo spoedig
mogelijk contact met jou met de vraag of wij jouw gegevens mogen bewaren in onze database. Als je
geen toestemming geeft of niet reageert binnen vier werken zullen wij deze gegevens niet opnemen
in onze database.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening zo goed mogelijk te
leveren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je verstrekt.
Wij verwerken de volgende gegevens:










Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
Geboortedatum en geslacht;
Curriculum vitae (CV), informatie over gevolgde opleiding(en), diploma’s en/of certificaten,
systeemkennis, werkervaring, gewenste en/of huidige arbeidsvoorwaarden;
Testresultaten die je zelf hebt afgenomen en ter beschikking hebt gesteld;
Beschikbaarheid en verlof;
Gespreksverslagen van door jou gevoerde communicatie met medewerkers van DEKRA
People (telefonisch en schriftelijk);
Correspondentie tussen DEKRA People en jou (telefonisch en schriftelijk);
Referenties en getuigschriften;
Pasfoto, indien je deze vrijwillig hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens gedurende de wettelijke maximale bewaartermijnen, afhankelijk van de
soort persoonsgegevens.

Recht omtrent jouw persoonsgegevens?
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een
andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
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Wat doen wij om jouw gegevens te beveiligen?
DEKRA People heeft passende technische en organisatorische en fysieke maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:






Alle personen die namens DEKRA People B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren onze systemen en maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Hoe kom ik met DEKRA People in contact?
Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op, wij staan je graag te woord.
DEKRA People B.V.
1817 BH, Alkmaar
People.nl@dekra.com
072-575 7789
www.dekra-people.nl
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