Privacyverklaring Sweco Recruitment
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
De afdeling Recruitment van Sweco Nederland B.V, gevestigd aan de Holle Bilt 22 in de Bilt,
is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die een sollicitant deelt met Sweco.

Uitgangspunt van het Privacybeleid
Primaire uitgangspunt is dat Sweco Nederland B.V. gegevens die verstrekt zijn in een
sollicitatieprocedure te allen tijde alleen verwerkt met het doel werken bij Sweco en niet voor
een andere toepassing inzet. Daarnaast wordt data niet langer bewaard dan nodig is.

Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Sweco Nederland B.V. verzamelt
en verwerkt inzake recruitment. Daarbij kan het zijn dat deze gegevens worden verzameld
en verwerkt via bijvoorbeeld de website, via een webinar, via een jobbeurs of via een
persoonlijk contact met een medewerker van Sweco.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar
aan je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Voor de behandeling van je sollicitatie registreren we de volgende persoonsgegevens. Deze
vul je zelf in op onze website bij een sollicitatie of vragen we uit in een e-mail of
telefoongesprek. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is je toestemming.
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Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Stad
Telefoonnummer
E-mailadres
Cv
Motivatiebrief
Notities (bijvoorbeeld naar aanleiding van eventueel telefonisch contact)
Eventuele resultaten van een assessment

Wat doen we niet
Sweco Nederland B.V. verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van
persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische
achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.)

Wat doen we met je gegevens?
Wij behandelen je gegevens met de hoogst mogelijke voorzichtigheid en informeren
iedereen die deze gegevens te zien krijgt altijd over de privacygevoeligheid die hieraan
verbonden is.
Je gegevens worden opgeslagen in ons kandidaatvolgsysteem genaamd Talentsoft
PeopleXS. Dit systeem draait zelfstandig en is niet verbonden met andere systemen van
Sweco. Deze gegevens worden beoordeeld door een van de Recruitment Business Partners
en zo nodig gedeeld met je toekomstig leidinggevende en een klein aantal van zijn/haar
teamgenoten. Ook kan de Recruitment Business Partner je gegevens gebruiken voor een
match met een andere functie dan waarop je hebt gesolliciteerd.
Je gegevens die je hebt verstrekt in het kader van je sollicitatie worden alleen gebruikt voor
het doel werken bij Sweco. Je gegevens worden uiteraard niet gedeeld of verkocht aan
derde partijen.

Hoe worden je gegevens beveiligd?
Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat je persoonsgegevens alleen toegankelijk
zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Waar slaan we je gegevens op?
Wij slaan je gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Hoe lang bewaart Sweco Nederland B.V. je gegevens?
De persoonsgegevens die we van jou verzamelen en verwerken worden maximaal zes
maanden bewaard. Na vijf maanden ontvang je een e-mail waarin je wordt gevraagd of je
toestemming geeft de gegevens nog eens zes maanden te mogen bewaren. Als je daarop
niet of afwijzend reageert worden je gegevens geanonimiseerd, wat betekent dat geen
gegevens meer in ons bezit zijn die ons naar jou als individu kunnen leiden.

Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van
je gegevens?
Recht op inzage
Jij hebt het recht te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou
beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn
en/of ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht bezwaar te maken
Jij hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens als jij het niet
eens bent met de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht gegevens die jij aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een
andere partij.

Recht vergeten te worden/verzoek data te verwijderen
Jij hebt het recht ons te verzoeken alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.
Wanneer jij een verzoek indient je persoonsgegevens te verwijderen, verwijderen wij
gegevens die tot jou herleidbaar zijn.

Recht een klacht in te dienen
Jij hebt het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.
Wanneer je een klacht hebt lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op
met HR via carriere@sweco.nl. Maar je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij onze
Privacy Officer. Dit kun je doen door te e-mailen naar dik.doornbosch@sweco.nl. Tot slot
heb je het recht je met je klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
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