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Algemeen
We vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw sollicitatiegegevens om te gaan. We willen je graag
informeren over het gebruik van jouw gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
gegevens we gebruiken als je bij ons solliciteert, waarom we dat doen, en hoe we met jouw gegevens
omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als je bij ons solliciteert, kunnen we onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen
en verwerken:
1. identificatiegegevens en contactgegevens: zoals achter- en voornaam, geboortedatum en plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht;
2. gegevens met betrekking tot je professionele ervaring: zoals gegevens over je
loopbaan,arbeidsprestaties, arbeidsverleden en voormalige werkgevers inclusief opgegeven
referenties in het cv;
3. gegevens met betrekking tot je opleiding: zoals diploma’s, certificaten, (buitenland) stages en
bijzondere opleidingen;
4. lidmaatschappen van bijvoorbeeld politieke partijen of andere organisaties waarbij mogelijk
belangenverstrengeling op zou kunnen treden;
5. talenkennis;
6. eventuele andere persoonlijke gegevens die in verband met de uitoefening van je functie
tijdens de sollicitatie zijn gemeld;
7. alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die je aan ons hebt
doorgegeven.
We ontvangen je gegevens aan de hand van het sollicitatieformulier dat je op de website hebt
ingevuld, je motivatiebrief en je cv die je hebt meegestuurd en door middel van eventuele
telefoongesprekken, e-mails en/of ander contact dat we in de sollicitatieperiode met je hebben gehad.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Om de sollicitatieprocedure met je te kunnen doorlopen zullen we gedurende dit proces gebruik
moeten maken van je gegevens.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om, als je bij ons solliciteert, je te kunnen beoordelen ten
behoeve van de vacature waar je op hebt gereageerd. Als we besluiten om je aan te nemen, is het
noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te moeten gebruiken om jouw arbeidsovereenkomst
voor te kunnen bereiden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van de provincie Utrecht die
betrokken zijn bij jouw sollicitatieprocedure, zoals hr-medewerkers, de leidinggevende en eventueel
leden van de selectiecommissie.
Deze medewerkers zullen uitsluitend voor de behandeling van de sollicitatie toegang hebben tot de
persoonsgegevens. Zij zullen jouw privacy respecteren en jouw persoonsgegevens vertrouwelijk
houden.
We delen jouw persoonsgegevens niet met derde partijen, met de mogelijke uitzondering van
gegevensverwerkers zoals een assessmentbureau indien dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.
Indien we jouw persoonsgegevens willen delen met een derde partij, dan zullen we, voordat we dit
doen, hiervoor jouw toestemming vragen en ervoor zorgen dat de derde partij (contractueel)
gebonden is aan geheimhouding.
Ook kunnen wij gebruik maken van software van externe leveranciers om jouw persoonsgegevens te
verwerken. In dat geval maken wij door middel van een verwerkersovereenkomst goede afspraken
met deze leveranciers over het gebruik van de persoonsgegevens. Als een leverancier is gevestigd in

een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zorgen we ervoor dat er aanvullende
beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tijdens de periode die noodzakelijk is voor de
sollicitatieprocedure. Indien jouw sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst, zullen wij jouw
persoonsgegevens in beginsel na 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. Het
kan zijn dat wij jouw sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor het geval er een geschikte
vacature ontstaat. Dit doen wij alleen als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. In dat geval
bewaren wij je gegevens maximaal 12 maanden.

Doen we ook aan profilering?

Organisaties kunnen automatische besluiten nemen met behulp van profilering. Dat betekent dat je
een besluit over iemand neemt op basis van het profiel van die persoon. We maken hiervan geen
gebruik.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Binnen de provincie maken we gebruik van systemen en standaarden om jouw persoonsgegevens te
beschermen. Deze systemen en standaarden passen we regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe
regelgeving en ontwikkelingen in de markt.
Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en
toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt
toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het
bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt
de beveiliging daarop aangepast.

Wie is de Functionaris gegevensbescherming?

Wij hebben heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht
op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je kan bij
onze FG terecht voor al je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens via FG@provincieutrecht.nl.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten ten opzichte van de verwerking van jouw persoonsgegevens door de
provincie Utrecht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recht op inzage van de persoonsgegevens die we van je verwerken;
Recht op informatie over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken;
Recht op correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens;
Recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
Recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken;
Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en
machine-leesbare vorm aan je over te dragen;
Bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij ons een verzoek indienen. We behandelen dit verzoek
binnen 4 weken. Hoe specifieker je bent bij de aanvraag, des te beter kunnen we jouw vraag
behandelen.
Je kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@provincie-utrecht.nl

Klacht indienen

Heb je een klacht over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je dit melden via
FG@provincie-utrecht.nl. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kun je
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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