Verklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens (AVG)
Privacyverklaring van toepassing voor sollicitanten van Evonik Antwerpen NV
Informatie overeenkomstig artikel 13, 14 & 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Evonik Antwerpen NV (EANV) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. EANV respecteert de
privacy van jou als sollicitant en draagt er zorg voor dat jouw gegevens steeds vertrouwelijk worden behandeld en met
de nodige beveiligingsmaatregelen worden beveiligd. Daarbij leven we de actuele Privacywetgeving, in het bijzonder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) steeds na.
Wij wensen je hierbij een overzicht te geven van de persoonsgegevens die we van jou verwerken en de rechten die je
hierbij hebt. We vragen je deze informatie goed door te lezen.
1. Wie is er verantwoordelijke voor de verwerking en welk zijn diens contactgegevens?
Verantwoordelijke voor de verwerking is: Evonik Antwerpen NV, Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen, Telefoon +32 3
560 3211, info-antwerpen@evonik.com.
Indien je vragen hebt betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je direct tot de Data Protection
Coordinator van EANV wenden, die ook zal verder helpen indien je suggesties of klachten hebt: Evonik Antwerpen NV,
Data Protection Coordinator, Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen, Telefoon +32 3 560 3971, E-mail: dpcant@evonik.com.
Bij onzekerheid over jouw identiteit kan er gevraagd worden om deze te bewijzen.
2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waar komen deze vandaan?
Jouw naam, voornaam, titel, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, diploma’s, rijbewijs, vorige
werkgevers en ervaring, datum van je sollicitatie en de functie waarvoor je solliciteert en eventueel andere gegevens die
je in jouw cv en/of motivatiebrief of tijdens de sollicitatiegesprekken hebt vermeld. Indien de sollicitatieprocedure
tevens een assessment en/of proeven omvat, houden we ook dit rapport bij.
We verwerken alleen gegevens die we verkregen via jou, onze partner voor assessments, en opgegeven referenties
(indien je hiervoor toestemming gaf).
3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerken we jouw persoonsgegevens?
We verwerken jouw gegevens om je te kunnen contacteren in het kader van de sollicitatieprocedure en om te kunnen
beoordelen of je geschikt bent voor de vacature waarvoor je solliciteert.
De rechtsgrond waarop we ons baseren is afhankelijk van de gegevens:
-

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van een arbeidsovereenkomst; of

-

De gegevens zijn nodig omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben als onderneming; of

-

De gegevens worden verwerkt nadat je ons daar je toestemming voor gaf.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Binnen EANV zijn jouw gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten
hebben.
Buiten EANV worden gegevens alleen doorgegeven aan ontvangers indien dit noodzakelijk is en beperken we de doorgifte
tot het minimum noodzakelijke. Dit zal steeds gebeuren rekening houdend met de vereisten van de privacywetgeving.
Onder die voorwaarden kunnen ontvangers van de gegevens o.a. zijn: andere Evonik-entiteiten en onze partner voor
assessments.
Van dienstverleners die voor ons gegevens verwerken verwachten we dat zij voldoende garanties bieden voor de
bescherming van jouw gegevens.
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5. Worden persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie doorgestuurd?
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen binnen de Europese Unie of landen van de Europese Economische
Ruimte (EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) verwerkt en niet aan internationale organisaties meegedeeld.
Wanneer in uitzonderlijke gevallen mededeling buiten de EER genoodzaakt is, waken we erover dat deze landen
voldoende waarborgen bieden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en zullen de eisen van de AVG
desbetreffend nageleefd worden.
6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens twee jaar na het indienen van je laatste kandidatuur. In geval van een
rechtsprocedure behouden we de gegevens zo lang als de procedure loopt.
7. Welke rechten heb je?
Iedere sollicitant heeft het recht om inzage te vragen in zijn/haar gegevens (artikel 15 AVG), informatie te laten corrigeren
die niet (meer) juist of volledig is (artikel 16 AVG), in bepaalde gevallen vragen om gegevens te laten verwijderen (artikel
17 AVG) of te laten beperken (artikel 18 AVG), in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens
(artikel 21 AVG), alsook het recht om in sommige gevallen zijn gegevens te verkrijgen in een gangbaar formaat en deze
te laten overdragen (artikel 20 AVG).
In geval je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kan je deze toestemming op ieder ogenblik intrekken. De
intrekking geldt dan voor het toekomstig gebruik van je gegevens.
Daarenboven bestaat het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG). In België is dat
de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 2 274 48 00.
Je kan al de voorgenoemde rechten uitoefenen of met jouw vragen terecht bij de Data Protection Coordinator van EANV
(Telefoon +32 3 560 3971; E-mail: dpc-ant@evonik.com). Aarzel niet om contact op te nemen in geval van vragen,
bemerkingen, suggesties of klachten.
8. Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te bezorgen?
Je bent niet verplicht jouw gegevens te bezorgen. Indien bepaalde gegevens ontbreken kan het echter mogelijk zijn dat
we de sollicitatieprocedure niet kunnen aanvatten of verderzetten.
9. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering?
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering (artikel 22 AVG).
10. Worden mijn gegevens beveiligd?
Ja. EANV heeft veel aandacht voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te
beschermen. In dat kader zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder indeling van data en maatregelen
naargelang vertrouwelijkheid, versleutelde communicatie, beperking toegangsrechten, … .
11. Informatie over het recht van bezwaar
Je hebt altijd het recht om, met jouw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens, die verwerkt werden op grond van artikel 6, lid 1, f AVG (gegevensverwerking
op grond van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde).
Jouw persoonsgegevens worden dan niet verder verwerkt, tenzij EANV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking verband houdt
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Bezwaar kan ingediend worden bij:
Evonik Antwerpen NV, Data Protection Coordinator, Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen.
dpc-ant@evonik.com
+32 3 560 3971
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