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Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay nv (samen ‘wij’ of ‘Solvay’) persoonsgegevens over u met het oog op het beheer van onze
arbeidsrelatie met u. Wij verbinden ons ertoe transparant te zijn over de wijze waarop wij dergelijke
gegevens verzamelen en gebruiken.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens
verwerken als verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. de juridische entiteit die beslist over het doel en
de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens), uw rechten en onze verplichtingen met
betrekking tot deze verwerking op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2016/679 (‘AVG’) van de EU.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die wij over u verzamelen en die kunnen worden gebruikt om u

direct (d.w.z. enkel op basis van een gegeven) of indirect (d.w.z. op basis van dat gegeven in

combinatie met andere gegevens die beschikbaar zijn of waarschijnlijk beschikbaar zullen zijn) te

identificeren.

Welke persoonsgegevens worden over mij verzameld?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van

onze activiteiten en, waar van toepassing, wettelijke verplichtingen als werkgever:

- identificatiegegevens (zoals naam, familienaam, adres, geboorteplaats en -datum,

burgerlijke staat, taal, nationaliteit, geslacht, foto (facultatief)

- opleidingshistoriek, werkervaring, relevante vaardigheden, anciënniteit, cv en

sollicitatiebrieven, aanbevelingsbrieven

Waarom worden mijn persoonsgegevens verzameld en op welke rechtsgrond?

1. Rechtsgrond voor de verwerking



Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken zonder geldige rechtsgrond daarvoor. Wij

mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigde belang dat de

verwerking noodzakelijk is om:

● de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke of
regelgevende verplichtingen;

● uw profiel aan te maken zodat u toegang kunt krijgen tot de Solvay

Recruiting Tool-diensten.

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk is voor ons om
met u een contract te sluiten en onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen. Als u
de nodige persoonsgegevens niet verstrekt, kan we u niet aanbieden om online te solliciteren bij
Solvay en kunnen we uw sollicitatie niet behandelen.

Gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals uw etnische afkomst, uw politieke,

filosofische of religieuze overtuiging, uw lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, uw

lichamelijke en geestelijke gezondheid, uw seksuele gerichtheid, een gerechtelijke procedure of uw

rijksregisternummer.

2. Doeleinden van de verwerking

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze activiteiten uit te voeren en, in

voorkomend geval, onze verplichtingen als uw werkgever na te komen, en met name voor de

volgende specifieke doeleinden:

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u in staat te stellen online te solliciteren en om

ons in staat te stellen uw sollicitatie te behandelen. Als uw profiel bij de functie past, kunnen

we contact met u opnemen voor de verdere selectieprocedure.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?



In het kader van onze activiteiten binnen dit rekruteringsplatform en voor dezelfde doeleinden als

de in deze mededeling opgesomde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens toegankelijk worden

gemaakt voor of intern worden gedeeld met leden van onze HR-teams, uw lijnmanager, managers

van het bedrijfsonderdeel waar u werkt, interne adviseurs (bv. juridische dienst), IT-personeel en

-beheerders, andere entiteiten binnen de Solvay-groep, enz. Deze toegang wordt beperkt tot strikt

bevoegd personeel op een ‘need to know’-basis.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden geraadpleegd door en gedeeld met de volgende

categorieën ontvangers om de bovengenoemde doeleinden te bereiken:

- Derde partijen die persoonsgegevens verwerken, zoals onze leveranciers van IT-systemen,

leveranciers van clouddiensten, leveranciers van databases en leveranciers van

beveiligingsdiensten en alleen aan bevoegde personen die deze persoonsgegevens nodig

hebben om hun taken te vervullen.

- onze externe adviseurs, externe advocaten, accountants en consultants;

- indien vereist door de toepasselijke wetgeving of op verzoek van de betrokken

autoriteiten, nationale en/of internationale regelgevings-, handhavings- of gerechtelijke

instanties, zoals rechtbanken, arbiters, bemiddelaars, inspectiediensten en

belastingautoriteiten;

De persoonsgegevens die intern of extern worden doorgegeven, zoals uiteengezet in dit punt,

kunnen ook worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) dat geen

passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt.

Indien uw persoonsgegevens naar een dergelijk land worden doorgegeven, zullen wij passende

waarborgen invoeren om ervoor te zorgen dat deze doorgifte op wettige wijze verloopt. U kunt in dit

verband aanvullende informatie vragen en een kopie van de toegepaste waarborg krijgen door

gebruik te maken van uw rechten zoals hieronder uiteengezet.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de

doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, of om te voldoen aan onze verplichtingen op

grond van wet- of regelgeving.



Uw persoonsgegevens die wij voor het kandidaatprofiel hebben verzameld, worden gewist i) na een

periode van zes maanden die ingaat na verwijdering van uw profiel door u of de beheerder, ofwel ii)

onmiddellijk na een periode van zes maanden inactiviteit op uw profiel (d.w.z. indien u gedurende

zes maanden niet op uw profiel hebt ingelogd). In het laatste geval sturen wij u één (1) maand vóór

het verstrijken van de termijn van zes maanden een kennisgeving om u te melden dat uw

persoonsgegevens over één maand worden gewist indien u niet op uw profiel inlogt.

In ieder geval worden uw persoonsgegevens voor het kandidaatprofiel niet gewist zolang een

vacature waarvoor u hebt gesolliciteerd nog actief is.

De persoonsgegevens die zijn verzameld voor een vacature waarvoor u hebt gesolliciteerd, worden

zes (6) maanden na een afgesloten, ingetrokken of afgewezen sollicitatie gewist.

.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Als betrokkene hebt u een aantal rechten. Onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de
AVG kunt u:

● op verzoek inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ervan ontvangen;

● eisen dat wij uw onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens rectificeren;

● eisen dat wij uw gegevens wissen of de verwerking ervan stopzetten (bv. wanneer de
gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden);

● de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen;

● verzoeken dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, aan u worden teruggegeven
of aan iemand anders worden overgedragen in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm. Dit laatste recht moet worden uitgeoefend met inachtneming van
uw geheimhoudingsplicht; of

● uw toestemming intrekken wanneer wij ons op die toestemming hebben gebaseerd om
persoonsgegevens te verwerken (zonder dat die intrekking gevolgen heeft voor de
rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking).

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het
volgende adres privacy@solvay.com.

Daarnaast hebt u het recht om - indien u van mening bent dat wij uw rechten inzake
gegevensbescherming geschonden hebben - een klacht in te dienen bij de toezichthoudende

mailto:privacy@solvay.com


autoriteit van het land of de regio van uw gebruikelijke woonplaats, uw plaats van tewerkstelling of
de plaats van de vermeende inbreuk.

Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen
dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of openbaar
gemaakt, en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen. Lees ons SOLVAY Privacybeleid voor
meer bijzonderheden over de bescherming van uw persoonsgegevens.

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy

