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Privacy statement werving, selectie en sollicitatie 
 
 

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze 
gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor 
werving- en selectiedoeleinden. In dit privacy statement zullen we de wijze waarop we met jouw 
persoonsgegevens omgaan toelichten. Dit privacy statement is van toepassing op onze werving & 
selectie en de sollicitatieprocedure. Je dient op basis van dit privacy statement toestemming te 
verlenen voor het verwerken van je persoonsgegevens gedurende en na de sollicitatieprocedure. Door 
het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden 
verwerkt door onze organisatie en tenminste tot 4 weken na beëindiging van je sollicitatieprocedure 
worden opgenomen in onze database. Zonder je toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens 
kan je sollicitatie niet in behandeling worden genomen. 

 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Tijdens de werving- en selectieperiode verwerken wij o.a. onderstaande gegevens, voor zover door jou 
vermeld in jouw cv en sollicitatiebrief: 

 Naam, adres, telefoon, e-mailadres 
 Geboortedatum 
 Je curriculum vitae 

 
Doeleinden 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de volgende redenen: 
 De werving en selectie van nieuwe medewerkers voor onze organisatie; 
 De registratie, behandeling en afhandeling van je sollicitatie; 
 Opbouwen portefeuille mogelijke kandidaten voor toekomstige vacatures.  

 
 Verwerking van je gegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats. 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden gedurende de sollicitatieprocedure verwerkt. Na afloop van de 
sollicitatieprocedure bewaren we standaard jouw gegevens nog 4 weken. Je hebt ook de mogelijkheid 
om je gegevens tot maximaal 1 jaar door ons te laten bewaren (in portefeuille). Wij gebruiken jouw 
gegevens dan mogelijk om andere vacatures aan je voor te stellen. Dit kun je aangeven in het 
sollicitatieformulier. Mocht je later in het proces toch je gegevens langer in onze database te laten 
staan, stuur dan een mail naar cbsrecruiters@cbs.nl. 

 

Je toestemming intrekken 

Wil je dat na afronding van de sollicitatieprocedure jouw gegevens niet langer worden bewaard, dan 
kun je je toestemming om de gegevens op te slaan intrekken. Stuur een mail aan cbsrecruiters@cbs.nl  
en je gegevens worden verwijderd. 
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Uitwisselen van persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens 
nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Voor eventuele assessments kunnen je 
persoonsgegevens daarnaast worden gedeeld met derden die het assessment in opdracht van het CBS 
uitvoeren. Hierover word je apart geïnformeerd. Het CBS zorgt ook in dat kader voor een adequate 
bescherming van je persoonsgegevens. 

Wij zullen verder geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet 
verplicht zijn. 

 

 

Wat zijn jouw rechten? 

Je mag jouw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen. Dat kun je op ieder moment doen. Stuur 
een e-mail met je verzoek daartoe naar cbsrecruiters@cbs.nl 

Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na het verzoek zullen wij inhoudelijk 
reageren. 

 

 

De beveiliging van jouw gegevens 

Het CBS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Je kunt hierbij denken aan de beveiliging van onze internetsite, systemen, netwerken 
en van onze gebouwen. 

Jouw persoonsgegevens zijn dan ook goed beveiligd. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat 
jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang. Als je 
de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Dhr. L. Mommers via het Contactformulier 
(cbs.nl). 

Ook als je vindt dat wij niet goed omgaan met je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen. 
 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. 

Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en 

rechtspraak. 
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