GDPR - Project II Documentatie
Privacynota: vacatures (kandidaten)
In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (hierna “algemene verordening gegevensbescherming”), delen wij u mee dat de informatie die u
ons toestuurt (cv, sollicitatiebrief en andere eventueel gevraagde documenten) door Amonis OFP en Amonis
CVBA (hierna “Amonis” genoemd) gezamenlijk worden verwerkt om uw kandidatuur op te volgen. Ze worden
verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang om Amonis in staat te stellen te evalueren of uw profiel aan
onze behoeften en vereisten beantwoordt. In het kader van uw kandidatuur worden de door Amonis
verzamelde gegevens niet doorgegeven aan derden. Indien uw kandidatuur echter niet in aanmerking
wordt genomen, zullen uw gegevens binnen twee weken daarna worden vernietigd.
Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten:
•
•
•

•

•

Het recht van inzage van uw persoonsgegevens: op verzoek kunt u gratis een schriftelijk attest van uw
persoonsgegevens verkrijgen.
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: als de gegevens onjuist, onvolledig of niet-relevant
zijn, kunt u op elk moment de rectificatie ervan vragen.
Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u kunt bezwaar maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie
wanneer deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Amonis. Amonis zal de
persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de
verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met
de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw rechtsvordering.
Het recht op gegevenswissing: het wissen van gegevens is mogelijk wanneer de gegevens niet langer
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (bijvoorbeeld indien u niet langer wil
solliciteren voor deze functie) of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij
geen dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking.
Het recht op beperking van de verwerking: anders dan bij het recht op gegevenswissing zal de
verwerking beperkt zijn, maar zullen de gegevens worden bewaard (bijvoorbeeld als er betwisting is
over de juistheid van de gegevens of indien de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de
verwerking, maar deze nog noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw
rechtsvordering).

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve uw verzoek dan te verzenden naar de HR-dienst van
Amonis, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel of een e-mail te sturen naar finance@amonis.be.
Andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u stellen door een schriftelijk,
ondertekend verzoek samen met een identiteitsbewijs te sturen naar de Privacydienst van Amonis, de
Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel, of via een e-mail naar finance@amonis.be.
U kunt ook contact opnemen met de Afgevaardigde Gegevensbescherming van Amonis op het e-mailadres
dpo@3headedgiant.be of door een brief te sturen naar de Afgevaardigde Gegevensbescherming van Amonis
Three Headed Giant, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem.
Indien u een klacht hebt over het beheer van uw persoonsgegevens, kunt u per brief of via elektronische weg
met ons contact opnemen. Indien wij uw klacht niet samen hebben kunnen regelen, kunt u contact opnemen
met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

