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Privacy statement sollicitanten  
 
Wie zijn wij? 
Adviesbureau Hollander en Van der Mey B.V. (hierna: HvdM) heeft als kernactiviteit het 
verstrekken van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van public relations. 
Onze contactgegevens zijn: 
 
▪ adres : Floris Grijpstraat 2 (6e etage), 2596 XE  Den Haag 
▪ telefoon : 070 354 90 00 
▪ e-mail : info@hvdm.nl 
▪ website : www.hvdm.nl 
 
Waarom dit statement? 
Wij zijn verantwoordelijk voor een goede bescherming van de persoonsgegevens die wij in het 
kader van je sollicitatie verwerken. Daarbij voldoen wij aan de eisen van de privacyregelgeving. 
In dit statement leggen wij uit wat wij met je persoonsgegevens doen en met welk doel dit wordt 
gedaan.  
 
Welke gegevens verwerken wij van je? 
▪ naam (voornamen, achternaam) 
▪ adres, postcode en woonplaats 
▪ telefoonnummer(s) 
▪ e-mailadres(sen) 
▪ geboortedatum 
▪ geslacht 
▪ nationaliteit 
▪ andere gegevens die van belang zijn voor het vervullen van de functie (bijvoorbeeld – maar 

niet uitsluitend – opleiding, stage- en/of werkervaring) 
 
Bij de beoordeling van je geschiktheid voor een functie of stage kijken wij niet naar nationaliteit, 
leeftijd of geslacht. Als wij deze gegevens verwerken, dan doen wij dat alleen om een volledig 
beeld van jou als persoon te krijgen en – voor wat betreft nationaliteit – om te beoordelen of een 
werkvergunning noodzakelijk is. 
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van je gegevens? 
▪ gerechtvaardigd belang 
▪ toestemming 
 
Met welk doel verwerken wij je gegevens? 
▪ de werving en selectie van nieuwe medewerkers en stagiairs 
 
Hoe lang bewaren wij je gegevens? 
Je gegevens worden bewaard tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij je 
gegevens langer willen bewaren – bijvoorbeeld met het oog op toekomstige vacatures – zullen 
wij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen. De maximale termijn hiervoor is één jaar. 
 
Delen met derden 
HvdM deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming 
hebt gegeven.  
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Je rechten als wij je persoonsgegevens verwerken 
Als wij je persoonsgegevens verwerken, heb je onder andere het recht op inzage, rectificatie of 
verwijdering van persoonsgegevens.  
 
Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken  
en het recht op overdracht van je persoonsgegevens. Je kunt de verwerking beperken als de 
juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de verwerking 
niet meer nodig is voor de verwerkingsdoeleinden en jouw recht als betrokkene zwaarder weegt 
dan ons recht om te verwerken. Je hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens te laten 
overdragen.  
 
Wij zullen zo snel mogelijk – binnen de wettelijke termijn – op het verzoek reageren. Als een 
verwerking berust op toestemming, mag je de gegeven toestemming altijd intrekken. 
 
Klachten 
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover 
direct contact met ons op te nemen. Mochten wij vervolgens samen niet tot een oplossing 
komen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoons-
gegevens). 
 
Beveiliging en bescherming van gegevens 
HvdM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. HvdM heeft zowel technische als organisa-
torische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. 
 
 
Dit statement is voor het laatst herzien op 9 juni 2020. 
 


