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Privacyverklaring voor sollicitanten 
 
 
Avit Group B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna “Avit”) hechten grote waarde aan de 
bescherming van je privacy. We zorgen ervoor dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op 
een wijze die overeenstemt met de bestaande wet- en regelgeving. Je persoonsgegevens zullen door ons 
vertrouwelijk worden behandeld.  
 
Indien je als sollicitant na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, dan kun je ons 
contacteren via de contactgegevens die je kunt vinden in de laatste paragraaf.  
 
 
De persoonsgegevens die we van jou verwerken 
 
Avit verwerkt de volgende persoonsgegevens van sollicitanten: 

• NAW gegevens  
• Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) 
• Arbeidsverleden, opleiding en trainingen en andere gegevens door jou verstrekt in je CV / 

sollicitatiebrief of in het kader van je sollicitatieprocedure 
 
 
Doeleinden en grondslagen van de verwerking 
 
Avit verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens voor:  

• de uitvoering van de sollicitatieprocedure  
• de interne controle en de bedrijfsbeveiliging 
• de uitvoering of toepassing van op Avit rustende wettelijke verplichtingen 

 
Tot slot verwerkt Avit persoonsgegevens als de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven, waarbij 
de sollicitant het recht heeft om deze toestemming op ieder moment in te trekken.  
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Wij zullen enkel persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen om de hierboven vermelde 
doeleinden te faciliteren en te kunnen doen plaatsvinden. Deze partijen verwerken jouw gegevens onder 
onze verantwoordelijkheid en steeds op basis van een verwerkersovereenkomst. 
 
Indien je op onze vacaturewebsite echter zelf solliciteert via andere partijen, dan zijn we niet 
verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze externe websites. Onze privacyverklaring 
is daarop niet van toepassing, en we verwijzen je graag naar de privacyverklaringen van de desbetreffende 
partijen. 
 
 
Bewaartermijn 
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
verzameld. De geldende wet- en regelgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt altijd 
geraadpleegd en nageleefd. 
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Avit bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de sollicitatieprocedure. Na afloop van de 
sollicitatieprocedure worden de persoonsgegevens van de sollicitant binnen 4 weken na het einde van de 
sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de sollicitant bij Avit in dienst treedt (in dat geval geldt vanaf het 
moment van indiensttreding de informatie over het verwerken van persoonsgegevens zoals deze is 
opgenomen in de Avit Privacyverklaring voor medewerkers) of tenzij de sollicitant toestemming heeft 
verleend om de persoonsgegevens gedurende een langere periode na het einde van de 
sollicitatieprocedure te bewaren. 
 
In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure kunnen we jouw 
persoonsgegevens bewaren 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, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren en deze 
langere bewaartermijn nog niet is verstreken.  
 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
 
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. 
Deze beveiligingsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het beperken van toegang tot enkel 
personen op een need-to-know basis, de beveiliging door wachtwoorden, een beveiligde dataopslag, en 
fysieke beveiligingsmaatregelen. 
 
 
Jouw rechten 
 
Je hebt het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien en/of 
te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen 
de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht op beperking 
van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw 
persoonsgegevens. 
 
Naast bovenstaande rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw 
persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (in België: 
Gegevensbeschermingsautoriteit). We stellen het in dit geval wel op prijs als je eerst contact met ons 
opneemt om te kijken of we jouw klacht kunnen oplossen. 
 
Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, heb je het recht om die 
toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens. De 
intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw 
persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming. 
 
Als je een beroep wilt doen op jouw rechten, dan kan je het verzoek daartoe sturen aan 
privacy@avitgroup.com.  
 
 
Wijziging verklaring  
 
Avit behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. 
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Contact en vragen 
 
Wil je meer weten over deze privacyverklaring, of heb je een vraag, verzoek of klacht over de verwerking 
van je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@avitgroup.com of 
+31880321018 of per post (Avit Group B.V., t.a.v. Avit Privacy, Ecu 21A, 8305 BA Emmeloord, Nederland). 
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