Privacyverklaring Apotheek A15
Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Apotheek A15 de
gegevens van sollicitanten verwerkt.
Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Apotheek A15 worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt
om een zorgvuldig wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Apotheek A15 gebruikt de gegevens alleen
voor wervingsdoeleinden:
- vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature;
- contact opnemen met sollicitanten om te informeren over het vervolg van de procedure;
- informeren van sollicitanten over andere relevante vacatures bij Apotheek A15.
Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaken, organiseren, aanpassen, wijzigen,
raadplegen, gebruiken, vergelijken of vernietigen.
Gegevens van sollicitanten
Apotheek A15 verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van email. Voorbeelden van gegevens zijn:
contactgegevens, opleiding, arbeidsverleden.
Apotheek A15 verzamelt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens etnische achtergrond,
gezondheid of seksuele geaardheid.
Derden
Apotheek A15 deelt geen gegevens van sollicitanten met derden.
Bewaren
Apotheek A15 bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Uiterlijk vier
weken na het beëindigen dan wel afronden van de procedure worden de gegevens van sollicitanten
verwijderd.
Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld bij opname in het portefeuillebestand, wordt hiervoor
expliciete toestemming aan de sollicitant gevraagd.
Geautomatiseerde besluitvorming
Apotheek A15 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Apotheek A15 tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Apotheek A15 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Apotheek A15 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@apotheeka15.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Apotheek A15 neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de

indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via info@apotheeka15.nl
Apotheek A15 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

