PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN WIJN & STAEL ADVOCATEN N.V.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van
sollicitanten bij Wijn & Stael Advocaten N.V. (“Wijn & Stael”). Wijn & Stael verwerkt uw
persoonsgegevens indien u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op
andere wijze interesse toont om werkzaamheden voor ons te verrichten. Wij verwerken uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de
Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring geven wij
u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij uw privacy
beschermen.
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Wijn & Stael als
verwerkingsverantwoordelijke. Wijn & Stael is gevestigd in Utrecht aan de (3581 BE)
Maliesingel 20. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 030 – 23 20 800, per
e-mail via info@wijnenstael.nl.
Welke persoonsgegevens verwerken wij voor welke doeleinden en op welke grond?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband
kunnen worden gebracht. Wij verwerken persoonsgegevens die u in het kader van een
sollicitatie zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, opleidingsgegevens en
contactgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen door u aan Wijn & Stael, of aan een aan
Wijn & Stael verbonden persoon, worden verstrekt per post, via een e-mail of telefonisch.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

het leggen en onderhouden van contact;

•

het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u
gevraagde informatie;

•

het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te
starten;

•

het doorlopen van een sollicitatieprocedure;

•

het voeren van een juiste administratie en intern beheer;

•

het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;

•

het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een
(arbeids)overeenkomst met u;

•

u toegang te kunnen verstrekken tot het terrein en het gebouw van Wijn & Stael;

•

u te informeren over ontwikkelingen binnen Wijn & Stael.

Wij verwerken de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als
wij voornemens zijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zullen wij
contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere
verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie
over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, omdat we
zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie waar u op
solliciteert. Ook kunnen wij zonder uw persoonsgegevens geen contact met u hebben over
de sollicitatieprocedure. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat u wenst dat
Wijn & Stael met u een (arbeids)overeenkomst aangaat en het voor ons in dat kader
noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken.
Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Wij maken in onze vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd
zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer
u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kunnen wij besluiten u niet tot de
procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende
(persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is
wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer wij uiteindelijk
besluiten met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kunnen wij u eveneens verplichten
aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan.
Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens
niet worden verstrekt.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van
werkzaamheden

voor

ons,

dan

bewaren

wij

uw

persoonsgegevens

zolang

de

sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk
aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd
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binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure (waaronder wordt verstaan
het moment waarop met een kandidaat in de desbetreffende procedure overeenstemming
is bereikt en de arbeidsovereenkomst door de kandidaat is ondertekend) of wanneer er
gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier
weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw
persoonsgegevens langer in onze sollicitantenportefeuille op te slaan. In dat geval worden
uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na uw gegeven toestemming bewaard.
In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden
uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen.
Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor
bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.
Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaren wij uw
persoonsgegevens zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp.
Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen uw
persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.
Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Uw persoonsgegevens zullen zonder uw expliciete toestemming niet aan andere ontvangers
worden verstrekt. Indien wij contact opnemen met een door de u opgegeven referent,
zullen wij u daarvoor eerst vooraf om toestemming vragen. Indien een assessment
onderdeel van de sollicitatieprocedure vormt, wordt uw cv aan een externe organisatie
toegezonden. Ook daarvoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen of internationale organisaties.
Er vindt tevens geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.
Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij
Wijn & Stael een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden
verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u
het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging,
aanvulling of verwijdering indienen bij Wijn & Stael. Voorts heeft u het recht om bezwaar
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op
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gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het
verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Zo kunt u uw toestemming voor het in
onze sollicitantenportefeuille opslaan van uw persoonsgegevens intrekken.
Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk
geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties
die wij hebben ondernomen. Indien dit in verband met uw verzoek noodzakelijk is, kunnen
wij de reactietermijn verlengen.
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Wijn & Stael kunt u
een e-mail sturen naar privacy@wijnenstael.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:
Wijn & Stael Advocaten N.V.
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Inzageverzoek persoonsgegevens
Maliesingel 20
3581 BE Utrecht
Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Wijn & Stael niet in alle
gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde
rechten.
Klachten toezichthouder
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Wijn & Stael, een klacht heeft over
de wijze waarop Wijn & Stael uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten
omgaat. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, kunt u
een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens
de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De
contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de volgende website:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Over deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 juli 2018 en kan worden gewijzigd. Deze
wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt. Mocht
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u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact
opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.
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