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Privacyverklaring voor sollicitanten 
 
 
Door bij ProWonen te solliciteren deel jij jouw persoonsgegevens met ons. Wij gaan 
vertrouwelijk en zorgvuldig hiermee om en we houden ons hierbij aan de geldende 
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In deze verklaring leggen wij uit  
hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je bij ons solliciteert. 
 
Voor wie is deze verklaring bedoeld? 
Deze verklaring is bedoeld voor alle sollicitanten bij ProWonen. 
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Alle informatie die je actief met ons deelt via een sollicitatiebrief en/of CV worden door 
ons verwerkt. Ook verzamelen wij gegevens door tijdens een sollicitatiegesprek 
aantekeningen te maken.  
De volgende gegevens verwerken wij: 
- voor- en achternaam, adres- en contactgegevens, geboortedatum, geslacht,   
  eventueel een foto 
- sollicitatiebrief en CV met daarin je vaardigheden, opleidingen en werkervaring 
- eventueel gegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld via social media 
- benodigde gegevens voor het afnemen assessments en de resultaten hiervan 
- andere gegevens die nodig zijn voor uitvoering of toepassing van een wet 

 
Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens? 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens: 
- om contact met je op te nemen 
- om te beoordelen of wij een arbeidsovereenkomst met je willen aangaan 
- om een juist beeld te krijgen van vakbekwaamheid en kwalificaties voor een goede    
  selectie van sollicitanten     
- voor het afnemen van een assessment 
- omdat wij als organisatie een gerechtvaardigd belang hebben (denk aan een situatie    
  waarin een juridische procedure speelt of dreigt en wij verweer moeten kunnen voeren) 
- voor de uitvoering of toepassing van een wet (denk aan identificatieplicht) 
 
Voor andere, specifieke doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd aan de 
sollicitant. 
 
Wanneer mogen wij jouw gegevens verwerken? 
Wij mogen alleen jouw gegevens verwerken als dit mag op basis van de privacywet.  
Ook verwerken wij persoonlijke gegevens in de volgende gevallen; 
- als je ons schriftelijk toestemming hebt gegeven 
- als je actief je gegevens met ons deelt 
- wanneer een wet ons daartoe verplicht 
 
Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 
ProWonen deelt persoonsgegevens alleen voor onze eigen bedrijfsvoering. 
Wij delen je gegevens niet met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend. 
Als wij een externe partij inschakelen om te helpen bij de werving en selectie, dan wordt 
dit bij de vacature gemeld. 
 
 



 
30 november 2021 

 
 
Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om de privacy van sollicitanten te waarborgen. 
Wij gaan hiermee misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, 
ongeoorloofde wijziging of aan andere onrechtmatige verwerking tegen.  
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tijdens onze wervings- 
en selectieprocedure. Binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden 
persoonsgegevens verwijderd. Alleen met jouw toestemming bewaren wij je gegevens 
tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.  
Kom je in dienst bij ProWonen, dan geldt vanaf het moment van indiensttreding de 
informatie over het verwerken van persoonsgegevens zoals deze is opgenomen in de 
privacyverklaring voor medewerkers. 
 
Wat zijn jouw rechten? 
Op grond van de AVG heb je diverse rechten, zoals het recht op inzage of rectificatie. 
Als sollicitant heb je recht op: 
- informatie 
- inzage 
- rectificatie 
- vergetelheid 
- dataportabiliteit 
- om bezwaar te maken 
- beperking van verwerking 
- geautomatiseerde besluitvorming (nog niet aan de orde bij ProWonen) 
 
Voor meer uitleg over de rechten verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
Wanneer je gebruik wilt maken van deze rechten kun je schriftelijk een verzoek indienen 
bij de HR-adviseur, via personeelszaken@prowonen.nl. Met goede redenen en op 
wettelijk grond kunnen wij jouw verzoek weigeren met een toelichting hierop. Is dit niet 
het geval dan voeren wij je verzoek uit. 
 
Wijzigingen op de ‘Privacyverklaring voor sollicitanten’ 
Wij houden ons recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een 
belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Deze verklaring  
is vastgesteld op 30 november 2021. 
 
Heb je vragen? 
Heb je vragen over deze verklaring, jouw rechten, de verwerking of onze verdere 
omgang met persoonsgegevens, neem dan contact op met onze HR adviseur of via 
personeelszaken@prowonen.nl 
 
 
 
 


