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Privacyverklaring voor sollicitanten 

Jouw privacy als sollicitant bij RSV Breda EO is belangrijk. Voor jou zelf en ook voor ons. 

Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van 

ons werving- en selectieproces. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop 

we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens? 

RSV Breda EO 

Ridderstraat 34 
4902 AB  OOSTERHOUT 
 
RSV Breda EO heeft een functionaris gegevensbescherming. Mocht je een vraag hebben over 
privacywetgeving of over de uitoefening van je rechten dan kun je contact opnemen met deze 
functionaris via bovenstaand adres of e-mail gerald@geraldruttenprivacy.nl. 
 

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de werving- en 
selectieprocedure. De wervingsdoeleinden van RSV Breda EO zijn: het vergelijken van de gegevens 
van de sollicitant met de huidige vacatures bij RSV Breda EO, de communicatie van de werving- en 
selectieprocedures van RSV Breda EO, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken 
te plannen, het testen van de sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over 
andere relevante vacatures. Dit alles met het overkoepelend doel nieuwe medewerkers voor het 
samenwerkingsverband te werven en selecteren. 
 

Welke persoonsgegevens verwerken we van je? 

- Jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, burgerlijke 

staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben 

om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres; 

- gegevens zoals hierboven aangegeven, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je 

minderjarig bent; 

- gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages; 

- gegevens over de functie waarnaar je solliciteert; 

- gegevens over de aard en inhoud van jouw vorige banen en of huidige baan, waaronder 
vroegere werkgevers, referenties enzovoort; 

- andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die 

jou bekend zijn; 

- andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet. 

 

Op basis van welke grondslag verwerken we je persoonsgegevens? 
RSV Breda EO verwerkt je persoonsgegevens op basis van: 

- Door jou gegeven toestemming; wanneer je solliciteert op een functie bij RSV Breda EO 
verstrek je ons bepaalde persoonsgegevens en ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens 
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gebruiken om je sollicitatie te beoordelen en gedurende de sollicitatieprocedure te gebruiken, 
om een besluit te nemen over je geschiktheid voor de functie en om tijdens de 
sollicitatieprocedure contact met je te kunnen opnemen. Je kunt deze toestemming te allen 
tijde intrekken; 

- het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van RSV Breda EO, bijvoorbeeld om vast te stellen of je de 
kwalificaties of het recht hebt om voor ons te werken, of om te voldoen aan onze 
doelstellingen ten aanzien van diversiteit en integratie; 

- naleving van de wet, wanneer bepaalde gegevens vereist zijn om te voldoen aan de wet of 
regelgeving. 

 

Hoe komt RSV Breda EO aan jouw gegevens? 
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van 
formulieren en/of aangehechte CV’s die wij via de website, mail of op papier ontvangen. Wij 
verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ook door middel van persoonlijk contact, 
telefoongesprekken en (e-mail)correspondentie. Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige 
informatie over sollicitanten, zoals godsdienst of gezondheid. Als wegens bepaalde 
omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant moet worden verzameld, vragen wij 
daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Als een sollicitant ongevraagd gevoelige 
informatie verstrekt, geeft de sollicitant daarmee toestemming om de gegevens te verwerken voor 
wervingsdoeleinden. 
 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 
Wij bewaren gegevens van sollicitanten gedurende de duur van de werving- en selectieprocedure. 
Na afloop van de procedure bewaren we de gegevens maximaal 4 weken. Tenzij je ons toestemming 
hebt gegeven de gegevens langer te bewaren. We bewaren deze dan maximaal 1 jaar. Als we daarna 
jouw gegevens nog langer willen bewaren zullen we daarvoor jouw toestemming vragen. 
 

Veiligheid van je gegevens 
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde 
toegang, verlies of diefstal. De systemen waarin je gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd 
met een wachtwoord of door middel van 2-factor authenticatie. Als wij je persoonsgegevens door 
een andere partij dan RSV Breda EO laten verwerken maken wij afspraken over beveiliging, gebruik 
en bewaren van de gegevens. 
 

Wat zijn jouw rechten? 
Je hebt diverse rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, 
bezwaar en verwijdering. Een volledig overzicht van jouw rechten staat op de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wil je van een van je rechten 
gebruik maken, neem dan contact op via e-mail gerald@geraldruttenprivacy.nl. 
 
Heb je een klacht over privacy, meld deze dan bij RSV Breda EO via vo@rsvbreda.nl. Je hebt ook het 
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Vragen 
Mocht je een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van je rechten dan kun je 
contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via gerald@geraldruttenprivacy.nl. 
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