
Privacybeleid voor de wervings- en selectietool van Solvay, 21 juni 2019 
  
Om een veilige online-ervaring te kunnen bieden, spant Solvay zich in om uw privacy te beschermen op 
grond van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van informatie over identificeerbare personen, 
daaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, en alle nieuwe Europese 
of lokale wetgeving die tijdens het gebruik van de wervings- en selectietool van Solvay van kracht kan 
worden. 
 
Wij proberen ervoor te zorgen dat onze systemen naar behoren werken en zullen redelijke en gebruikelijke 
inspanningen leveren om uw persoonsgegevens, die door het gebruik van de wervings- en selectietool van 
Solvay in ons bezit zijn gekomen, te beschermen. 
 
Basisdefinities: Hier volgen enkele basisdefinities om dit document beter te kunnen begrijpen. Tenzij uit 
de context duidelijk anders blijkt: 
  

● Bedoelen we met “U” (en variaties daarop) u als persoon. 
 

● Bedoelen we met “wij” of “Solvay” (en variaties daarop: “Solvay Groep” of “Groep") Solvay SA en 
haar dochtermaatschappijen, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te: Ransbeekstraat, 310, B-
1120 Brussel, België 

 
 
Dit privacybeleid beschrijft: 
 

• De soorten persoonsgegevens (hieronder aangegeven) die we kunnen verzamelen of die u kunt 
verstrekken wanneer u zich registreert voor, zich aanmeldt bij, of gebruikmaakt van, de wervings- en 
selectietool van Solvay; 
• De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken, onderhouden, beschermen en 
meedelen. 

 
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we in de wervings- en selectietool van 
Solvay verzamelen. 
 
Dit privacybeleid is NIET van toepassing op persoonsgegevens die we offline of op andere apps of websites 
van Solvay verzamelen, daaronder begrepen websites die u via deze tool bezoekt. 
 
Onze websites en apps of die van andere derden hebben hun eigen privacybeleid. We moedigen u aan dat 
privacybeleid te lezen voordat u op of via die websites of apps informatie verstrekt. 
 
Lees dit beleid zorgvuldig om te weten wat onze beleidsregels zijn ten aanzien van uw gegevens en hoe 
we met uw gegevens omgaan. Registreer u niet voor de wervings- en selectietool van Solvay en gebruik 
hem niet als u niet met onze beleidsregels en handelwijzen instemt. Door u te registreren voor de wervings- 
en selectietool van Solvay of deze te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid voor deze tool. Dit 
privacybeleid kan soms veranderen. Wanneer u de wervings- en selectietool van Solvay blijft gebruiken 
nadat wij dit beleid hebben gewijzigd, geeft u daarmee aan de wijzigingen te aanvaarden. Controleer het 
beleid dus regelmatig op updates. 

Verzameling van gegevens 

De wervings- en selectietool van Solvay kan persoonsgegevens verzamelen om: 
● online te solliciteren 
● een vacaturemelding te configureren 
● uw vorige sollicitaties te bekijken 
● ons in staat te stellen uw sollicitatie in behandeling te nemen. 

 



 
We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer, alsook uw cv, met daarin informatie zoals uw privéadres, hobby's, opleiding, kwalificaties 
en werkervaring. Zorg ervoor dat alle informatie die u invoert correct en niet misleidend is. 
 
Als u ons deze informatie niet verstrekt, kunnen wij u niet in aanmerking nemen voor een functie. In sommige 
landen verzamelen we persoonsgegevens over u van derden, zoals referenties van vorige werkgevers, in 
overeenstemming met de ter plaatse geldende wetgeving. 
 
We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u uit te nodigen achteraf deel te nemen aan een enquête over 
het wervingsproces. Uw deelname aan een dergelijke enquête is geheel vrijwillig. 
 
De rechtmatigheid van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zoals die in uw 

geografische locatie van toepassing is, berust altijd op uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, 

waarbij wordt aangetekend dat u er zelf geheel vrijwillig voor kiest de wervings- en selectietool van Solvay 

te gebruiken. 

De reikwijdte en de kenmerken van de verwerking van uw persoonsgegevens hangen af van de opties voor 
het gebruik van de wervings- en selectietool van Solvay die u al dan niet in uw account activeert (of op enig 
moment daarna, door de instellingen van uw gebruikersaccount te wijzigen). 
 
Uw toestemming wordt rechtstreeks ingewonnen via het gebruik van een cookie.  

Wanneer u de eerste keer dat u een website bezoekt het verzoek om gebruik van cookies inwilligt, is het 
volgende cookiebeleid van toepassing:   
 
Hoe wij cookies gebruiken 
 
Wanneer u de wervings- en selectietool van Solvay gebruikt, ontvangt Solvay informatie, waaronder 
mogelijk persoonsgegevens, van uw browser en slaat het die informatie op. Om die informatie te 
verzamelen, gebruiken we verschillende methoden, waaronder cookies. De volgende informatie kan 
worden verzameld: 1) uw IP-adres; 2) de cookie-ID, informatie over het cookie en of er op uw apparaat 
software geïnstalleerd is die toegang geeft tot bepaalde functies; 3) de apparaat-ID en het apparaattype; 
4) domein, browsertype en taal; 5) besturingssysteem en systeeminstellingen; 6) land en tijdzone; 7) 
eerder bezochte websites; 8) informatie over uw interactie met de wervings- en selectietool van Solvay, 
zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en 9) toegangstijden en verwijzende URL's. 
 
Cookies zijn tekstbestandjes met een kleine hoeveelheid informatie die op uw apparaat worden 
gedownload wanneer u de wervings- en selectietool van Solvay bezoekt. Cookies worden vervolgens 
teruggestuurd naar de wervings- en selectietool van Solvay of naar andere websites of toepassingen die 
de cookies bij elk volgend bezoek herkennen. Cookies zijn nuttig omdat ze een website of toepassing in 
staat stellen uw apparaat te herkennen en die informatie in verband te brengen met andere informatie 
over u. Sommige cookies worden naar uw apparaat gestuurd wanneer u de wervings- en selectietool van 
Solvay bezoekt, mits u daar in voorkomend geval toestemming voor heeft gegeven. 
 
Cookies vervullen verschillende functies. Ze maken bijvoorbeeld een efficiënte navigatie tussen de 
pagina's mogelijk, onthouden uw voorkeuren, zorgen ervoor dat u gepersonaliseerde informatie te zien 
krijgt op basis van uw browsegeschiedenis en verbeteren in het algemeen de gebruikerservaring. Wij 
gebruiken cookies voor sessiebeheer, om gebruikers te authenticeren en informatie zoals het land, de taal 
en andere voorkeuren van gebruikers te bewaren. Op die manier kunnen we u diensten bieden en uw 
online-ervaring verbeteren. Alle sessiecookies zijn tijdelijk en vervallen na sluiting of afloop van de sessie. 
 
Het gebruik van cookies kan verwerking van persoonsgegevens impliceren. De meeste cookies 
verzamelen echter geen gegevens met behulp waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, maar 
algemene informatie, zoals hoe u bij de wervings- en selectietool van Solvay terecht bent gekomen en 
hoe u de wervings- en selectietool van Solvay heeft gebruikt. 



 
Wij gebruiken analysecookies om geaggregeerde gegevens te verkrijgen over het verkeer en de interactie 
op onze site, om trends te herkennen en om statistische gegevens te verkrijgen over de manier waarop de 
wervings- en selectietool van Solvay wordt gebruikt. We gebruiken de informatie die we met behulp van 
die cookies verkrijgen om de wervings- en selectietool en de dienstverlening van Solvay te verbeteren. 
Deze cookies kunnen worden gebruikt om het aantal bezoekers van de wervings- en selectietool van 
Solvay te tellen, om te bepalen welke pagina's het meest worden bekeken of om het gedrag van 
gebruikers te analyseren (bv. de duur van het bezoek, welke pagina's er zijn geraadpleegd en welke 
verwijzende pagina's er zijn gebruikt). Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te berekenen. 
Dankzij die statistieken weten we hoe we de wervings- en selectietool van Solvay kunnen verbeteren en 
hoe we u betere diensten kunnen verlenen. U kunt zich voor het gebruik van deze analysecookies 
afmelden via deze link: https://preferences-mgr.truste.com. 
 
Browsers zijn gewoonlijk zo ingesteld dat ze cookies aanvaarden. Als u niet, of niet volledig, instemt met 
ons gebruik van cookies zoals dat in dit beleid is omschreven, kunt u cookies uitschakelen of de 
instellingen van uw apparaat of browser zo wijzigen dat cookies, of sommige soorten cookies, niet meer 
op uw apparaat kunnen worden geplaatst. Als u wilt, kunt u ook cookies verwijderen die al op uw harde 
schijf aanwezig zijn.  
 
 
De cookie-instellingen van uw browser wijzigen 
 
Wij bieden u de mogelijkheid u voor het gebruik van cookies zoals hierboven omschreven af te melden, 
maar voor een uitgebreid en actueel overzicht van derden die zich (via websites van Solvay of anderszins) 
toegang tot uw webbrowser verschaffen, raden we aan een plug-in voor uw webbrowser te installeren die 
speciaal voor dit doel is ontwikkeld. U kunt uw computer ook een waarschuwing laten geven steeds 
wanneer er een cookie wordt verzonden, of u kunt alle cookies uitschakelen. Dit doet u door de 
browserinstellingen van alle browsers en apparaten die u gebruikt te wijzigen. Elke browser is weer 
anders. Raadpleeg daarom het helpmenu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen 
te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, kunt u veel functies die de wervings- en selectietool van Solvay 
efficiënter maken mogelijk niet gebruiken en werken sommige van onze diensten niet naar behoren. 
 
Ontvangers van uw persoonsgegevens en internationale doorgifte 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het door u goedgekeurde privacybeleid voor 
de wervings- en selectietool van Solvay. Solvay mag uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan 
bevoegde personen bij Solvay en onderaannemers van Solvay (de “Ontvangers") die de persoonsgegevens 
nodig hebben om hun respectieve taken te vervullen teneinde de Doelen te bereiken. Deze personen 
verbinden zich ertoe de persoonsgegevens die in hun bezit zijn strikt geheim te houden. 
 

Voordat we persoonsgegevens doorgeven aan Ontvangers buiten de EU om de Doelen te bereken, 

verifiëren we dat het land van bestemming in een passend gegevensbeschermingsniveau voorziet, en, als 

dat niet het geval is, dat er passende waarborgen worden geïmplementeerd. U heeft ingestemd met de 

internationale doorgifte van uw persoonsgegevens voor zover Solvay dat in overeenstemming met het 

privacybeleid voor de wervings- en selectietool van Solvay noodzakelijk acht. 

Bewaring van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving: 

● Als uw sollicitatie wordt afgewezen, en als u binnen zes maanden niet naar een andere functie 

solliciteert (VS: 36 maanden), worden uw persoonsgegevens automatisch uit onze database 

verwijderd. U kunt uw persoonsgegevens zo vaak wijzigen als u wilt. 



● Als u bij ons wordt aangenomen, bewaren we uw persoonsgegevens en nemen we ze op in uw 

persoonlijk dossier. In dat geval wordt een aparte privacyverklaring verstrekt. 

● Na intrekking van uw persoonsgegevens beschouwen we u niet langer als kandidaat in de 

sollicitatieprocedure voor een bepaalde vacature en na de toepasselijke bewaartermijn 

verwijderen we uw persoonsgegevens. 

● Als u door een bureau of een werknemer van Solvay naar ons bent doorverwezen, bewaren we 

uw gegevens alleen als u met dit privacybeleid heeft ingestemd. Als u zich afmeldt, verwijderen 

we uw gegevens onmiddellijk. Als u zich noch aanmeldt, noch afmeldt, worden uw gegevens na 

14 dagen verwijderd. 

  

Deel ons liever geen gevoelige informatie mee, zoals etnische afkomst (in de VS kunnen sollicitanten 

deze informatie in de desbetreffende fase van de sollicitatieprocedure echter vrijwillig verstrekken), 

politieke overtuiging, filosofische en religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of politieke 

partij, fysieke en mentale gezondheid, seksuele geaardheid, gerechtelijke procedures, paspoortnummer of 

burgerservicenummer. 

 

 
Uw rechten 
 
U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook 
kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast heeft u het recht 
bezwaar te maken tegen de verwerking en geniet u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. 
 
Daar het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u te allen 
tijde het recht uw toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de op toestemming 
berustende verwerking voorafgaand aan die intrekking. 
 
Om voormelde rechten uit te oefenen en ter verkrijging van informatie over en/of een exemplaar van de 
waarborgen die gesteld zijn om de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens te beveiligen, kunt u 
contact opnemen met de volgende afdeling: privacy@solvay.com 
 
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 
 
Wij kunnen het privacybeleid voor de wervings- en selectietool van Solvay van tijd tot tijd wijzigen. Als we 
wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we met de persoonsgegevens van onze 
gebruikers omgaan, publiceren we het nieuwe privacybeleid op deze pagina, met een kennisgeving dat het 
privacybeleid is bijgewerkt.  
 
De datum waarop dit privacybeleid voor de wervings- en selectietool van Solvay voor het laatst is herzien, 
is boven aan deze pagina vermeld. U dient dit privacybeleid voor de wervings- en selectietool van Solvay 
zelf regelmatig te controleren op wijzigingen. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
 
Alle kwesties aangaande de wervings- en selectietool van Solvay en het beleid voor deze tool en alle 
geschillen of aanspraken die daaruit voortvloeien of in verband daarmee ontstaan (in elk geval, inclusief 
buitencontractuele geschillen of aanspraken), vallen in alle opzichten onder Belgisch recht. 
 
In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van het privacybeleid voor deze 

wervings- en selectietool van Solvay, zullen wij eerst trachten dit minnelijk te schikken door middel van 

onderhandeling. Als dit niet mogelijk blijkt, stemmen wij er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van 

Brussel (België) de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om geschillen of aanspraken die door of in 

verband met dit privacybeleid of de inhoud of totstandkoming daarvan ontstaan, te beslechten of af te 

mailto:privacy@solvay.com


wikkelen (inclusief buitencontractuele geschillen of aanspraken). Alle procedures en geschillen zullen 

worden gevoerd in de Engelse taal. 

ELKE VORDERING OF AANSPRAAK DIE U MOGELIJK HEEFT UIT HOOFDE VAN OF MET 
BETREKKING TOT DIT PRIVACYBELEID VOOR DE WERVINGS- EN SELECTIETOOL VAN SOLVAY OF 
DE WEBSITE, MOET WORDEN INGESTELD BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE GROND VOOR DE 
VORDERING IS ONTSTAAN, ANDERS VERVALT DE MOGELIJKHEID DAARTOE DEFINITIEF. 
 
 
De wervings- en selectietool van Solvay kan links naar de digitale tools van andere bedrijven bevatten. 
Solvay is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van die digitale tools. 
 

DE VOLGENDE SOLLICITANTENVERKLARING IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP VACATURES IN 

DE VERENIGDE STATEN. 

Ik begrijp en aanvaard dat: 

Het registreren van mijn persoonsgegevens door een profiel aan te maken niet gelijkstaat aan een 

sollicitatie.  Ik om op een functie te solliciteren mijn persoonsgegevens moet registreren door een profiel in 

te vullen, mijn profiel moet linken aan een specifieke vacature en een ingevuld Employment Eligibility 

Questionnaire moet indienen.  Verder gelden in de VS nog drie andere criteria om te bepalen of een 

persoon daadwerkelijk een sollicitant is: 

1. Een Employment Eligibility Questionnaire ouder dan 180 dagen wordt niet in aanmerking 

genomen; 

2. Alle informatie in het profiel en de Employment Eligibility Questionnaire geeft aan dat de persoon 

over de minimale kwalificaties voor de desbetreffende vacature beschikt; en 

3. De persoon heeft zichzelf voordat hij of zij van het bedrijf een functie kreeg aangeboden op geen 

enkel moment in de selectieprocedure van verdere deelname uitgesloten of anderszins 

aangegeven niet langer in de desbetreffende vacature geïnteresseerd te zijn. 

 
Door te klikken op “IK GA AKKOORD”, aanvaardt u de voorwaarden van dit privacybeleid voor de wervings- 
en selectietool van Solvay en geeft u Solvay toestemming uw persoonsgegevens in overeenstemming met 
het privacybeleid voor de wervings- en selectietool van Solvay te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en 
te delen. 
 
  

 

 


