
Privacyverklaring sollicitanten 

We gaan zorgvuldig om met uw privacy. We zullen nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan 
noodzakelijk. Ook bewaren we ze niet langer dan nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe 
we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geven we in deze privacyverklaring informatie 
over de rechten die uw hebt.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

De Elazorg groep B.V., is de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). De Privacyverklaring sollicitanten van de Elazorg groep 

vindt u op Elazorg.nl.  De Elazorg groep B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) 

als interne toezichthouder, die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 

door de Elazorg groep B.V.. De FG is bereikbaar per e-mail: e.isrif@elazorg.nl. 

Algemene contact gegevens: 
 
Brinkgreverweg 130 
7413 AG Deventer 
Telefoon: 0610742212 
E-mail: info@elazorg.nl 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

De Elazorg groep B.V. verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van sollicitaties. 

Dit kunnen zijn: 

 Naw gegevens (naam, adres, woonplaats); 

 Persoonlijke gegevens; 

 Voor communicatie benodigde gegevens; 

 Financiële gegevens; 

 Rechtspositionele gegevens; 

 Arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens; 

 Loopbaangegevens; 

 Opleidingsgegevens; 

 Contractuele gegevens. 

De Elazorg groep B.V. heeft een vergewisplicht. Dit houdt in dat wij u moeten vragen om: 

 Een geldig identiteitsbewijs. 

 Verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan 3 maanden.   

Deze gegevens worden niet opgenomen in onze administratie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het beheer en controle van het gehele proces van de 

sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van sollicitatieprocedures 

is uw toestemming om een sollicitatieproces uit te kunnen voeren. 

Het is derhalve van essentieel belang dat u in uw sollicitatie brief/mail kenbaar maakt dat u 

toestemming verleend. Zonder deze toestemming kan uw sollicitatie niet in behandeling genomen 

worden. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure zonder toestemming, in het kader van de AVG. 
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 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure met toestemming van de sollicitant, in het kader 

van de AVG. 

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens? 

De Elazorg groep B.V. kan uw gegevens delen met het UWV of opleider, indien het een stage of 

lerend werken betreft. 

Uw gegevens worden niet buiten de EER gedeeld. 

Persoonsgegevens langer bewaren 

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet absoluut, maar moeten 

gewogen worden tegen andere rechten en belangen. In een beperkt aantal gevallen is het 

toegestaan om gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt en de 

vastgelegde gegevens noodzakelijk zijn voor opsporing. Dit kan een verlenging van de bewaartermijn 

tot gevolg hebben. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Elazorg groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Rechten sollicitant t.a.v. de verstrekte gegevens 

U heeft recht op: 

 Het overdragen van uw persoonsgegevens (het recht op dataportabiliteit); 

 ‘vergeten’ te worden (het recht op vergetelheid); 

 inzage in uw sollicitatiegegevens (recht op inzage); 

 het wijzigen van uw persoonsgegevens (het recht op rectificatie en aanvulling;) 

 minder gegevens te laten verwerken (het recht op beperking van de verwerking); 

 een menselijke blik bij besluiten over u (het recht met betrekking tot geautomatiseerde 

besluitvorming en profilering); 

 bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, heb uw 
het recht om deze toestemming op elk moment weer in te trekken. De gegevens die van u zijn 
verzameld tot het moment dat jij uw toestemming hebt ingetrokken, worden nog wel gebruikt.  

U kunt een kosteloos verzoek indienen een dezer rechten uit te oefenen bij de FG van de Elazorg 
groep B.V.. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het 
formulier daarvoor kunt op downloaden via onze website. 

 

Wil uw meer weten …? 

… over de bescherming van persoonsgegevens 

Heb uw na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij persoonsgegevens 
gebruiken? Onze Functionaris van Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de 



geldende privacy wet- en regelgeving. Bij onze FG kun uw meer informatie krijgen over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens binnen de Elazorg groep. De FG is bereikbaar via: e.isrif@elazorg.nl. 

…Klacht indienen (bij Autoriteit Persoonsgegevens) 

Ben uw niet tevreden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? 
U kunt uw klacht kenbaar maken bij onze FG via: e.isrif@elazorg.nl. 

Neemt de afhandeling uw zorgen niet weg? Dan kun uw altijd nog een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Datalek 
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van (uw) 
persoonsgegevens bij ons als organisatie zonder dat dit de bedoeling is van ons. Of zonder dat dit 
wettelijk is toegestaan. 

Een melding van een datalek kunt u doen bij onze FG: e.isrif@elazorg.nl. 

Wijzigingen 
De Elazorg groep kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest up-to-date versie 
is altijd te vinden op onze website: www.elazorg.nl. 
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