Privacyverklaring sollicitanten
De RINO Groep ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische
kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Wij bieden hen innovatieve opleidingen, cursussen en
congressen op maat.
Wanneer je als kandidaat solliciteert voor een baan bij de RINO Groep verwerken wij jouw
persoonsgegevens. Op het gebied van de bescherming van deze persoonsgegevens neemt de RINO
Groep zijn verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij transparant zijn over het gebruik van jouw
persoonsgegevens, dat de gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze op een nette manier
gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met je persoonsgegevens.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens?
RINO Groep, gevestigd aan Oudenoord 6 in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
RINO Groep
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
030 2308400
www.rinogroep.nl
De Functionaris Gegevensbescherming van de RINO Groep is te bereiken via privacy@rinogroep.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als je bij de RINO Groep solliciteert, dan zullen alleen persoonsgegevens wordt verwerkt die
noodzakelijk zijn voor de wervings- en selectieprocedure. Je bent als sollicitant zelf
verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.
De RINO Groep zal onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•

NAW, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, IBAN, e-mailadres,
telefoonnummer;
je CV en informatie over je werkervaring, opleidingen, cursussen en stages;
andere gegevens die van belang zijn om je geschiktheid voor de functie te bepalen zoals
referenties, getuigschriften, assessments, psychologisch onderzoek, verklaring omtrent het
gedrag en medische keuringen;
camerabeelden omtrent aankomst en vertrek.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
De RINO Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•
•
•
•
•

om je te kunnen bellen, e-mailen voor het inplannen van een sollicitatiegesprek en je te
informeren over het verloop van de sollicitatieprocedure;
het beoordelen van je geschiktheid voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd;
het kunnen doen van een referentiecheck;
het beoordelen van je geschiktheid voor een functie die in de nabije toekomst vacant kan
komen;
de beveiliging van en het toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd
aan de zorg van de RINO Groep.

4. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken zoals
beschreven in deze privacyverklaring. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze
gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact. Tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer
te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures. In dat geval bewaren we jouw gegevens voor
maximaal 1 jaar.

5. Met wie delen we je persoonsgegevens?
De RINO Groep deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wel kunnen wij gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze
opdracht verwerken:
•
externe ICT-dienstverleners
Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw
persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen. De RINO Groep blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Wat zijn je privacyrechten?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact
met ons opnemen. Zie daarvoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Op basis
van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Verzoeken voor toegang tot je persoonsgegevens worden kosteloos afgehandeld, tenzij
buitensporig of ongegrond. Als de toegang niet binnen een redelijke termijn kan worden
afgehandeld, zal de RINO Groep een datum geven waarop de informatie zal worden verstrekt. Als
toegang om welke reden dan ook wordt geweigerd, zal de RINO Groep uitleg geven waarom
toegang is geweigerd.

7. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

De RINO Groep neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze
veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Alle medewerkers hebben een
geheimhoudingsverklaring ondertekend en er zijn gedragsrichtlijnen opgesteld waaraan
medewerkers zich dienen te houden.
Tijdens de werving- en selectieprocedure worden je persoonsgegevens alleen door P&Omedewerkers van de RINO Groep en de betrokken leden van de selectiecommissie verwerkt. Na de
procedure worden de gegevens alleen door de P&O-medewerkers beheerd en bij de leden van de
selectiecommissie teruggehaald of vernietigd.

8. Waar kun je terecht met een vraag of een klacht?
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht of een vraag hebt over de verwerking
van je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris
Gegevensbescherming via privacy@rinogroep.nl of 030 230 84 00.
De RINO Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

