Vacatures en vrijwilligerswerk
Algemeen
Als u solliciteert op een vacature mailt u ons een cv en motivatiebrief. Stichting de Lindenberg vindt
uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
Stichting de Lindenberg zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden. In dit privacy statement
kunt u lezen hoe Stichting de Lindenberg met uw gegevens omgaat. Wij raden u aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen. Dit document heeft betrekking op de gegevens die wij verwerken in het
sollicatieproces, niet bij indiensttreding.
Als u zich aanmeldt voor vrijwilligerswerk doet u dat via een contactformulier op onze website. In dat
geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, telefoonnummer en emailadres. Pas bij eventuele indiensttreding hebben wij aanvullende persoonsgegevens van u nodig.
Persoonsgegevens
Voor de afhandeling van uw sollicitatie ontvangen wij van u de volgende persoonsgegevens:












NAW-gegevens
Voorletters
Contactgegevens, waaronder telefoonnummers en e-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Opleidingsniveau
Beschikbaarheid
Inhoud van uw CV
Inhoud van uw motivatie
Inhoud van communicatie met Stichting de Lindenberg
IP-adres, klikgedrag

Doelen van verwerking
De persoonsgegevens, die in het kader van sollicitatieprocedures door Stichting de Lindenberg worden
verkregen, worden voor de volgende doelen verwerkt:







Werving en selectie;
Beoordeling van de geschiktheid voor een functie;
Verbetering sollicitatieprocedure;
Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
Verbeteren website en analyseren websitegebruik;
Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Grondslag
Stichting de Lindenberg gebruikt uw persoonsgegevens met het oog op het eventueel sluiten van een
arbeidsovereenkomst met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om te voldoen
aan wettelijke verplichtingen of op grond van de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van Stichting de
Lindenberg. Als u wordt aangenomen verwerkt Stichting de Lindenberg uw persoonsgegevens om uw
arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Derden

Stichting de Lindenberg maakt voor haar sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere
partijen, zoals Indeed, Culturele Vacatures en de Vrijwilligerscentrale. Het kan voorkomen dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de
politie bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen op grond van een rechterlijk bevel.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie verstrekt aan Stichting de Lindenberg worden
bewaard tot het einde van de selectieprocedure (maximaal 6 weken) of een jaar in portefeuille
indien Stichting de Lindenberg uw toestemming daarvoor heeft gekregen. Dit geeft ons de
mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij Stichting de Lindenberg te benaderen.
Heeft u de baan gekregen en komt u in dienst bij Stichting de Lindenberg, dan worden uw gegevens
onderdeel van uw personeelsdossier.

