
 

 

 

Privacybeleid voor sollicitanten Wecovi BV 
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens? 
Wecovi BV, gevestigd aan de Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ te Zwolle, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van gegevens.  
 
Voor welk doel en op welke rechtsgrond verwerkt Wecovi jouw gegevens? 
Wanneer je solliciteert op een vacature bij Wecovi zal Wecovi de door jou verstrekte gegevens 
verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw 
sollicitatie in relatie tot de functie. In het geval Wecovi jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens 
ook gebruikt om de aanbieding of de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.  
 
Welke categorieën gegevens verwerkt Wecovi voor dit doel? 
Voor de behandeling van jouw sollicitatie verwerkt Wecovi de volgende gegevens verkregen uit jouw 
brief, CV, telefoongesprekken en e-mailcontacten: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail 
adres, opleiding (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, 
enz.), jouw foto (indien je die meestuurt) en alle andere persoonsgegevens die jij in je brief en CV aan 
ons verstrekt. Wecovi verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens van sollicitanten.  
 
Met wie delen wij eventueel jouw persoonsgegevens? 
Indien voor het goed uitvoeren van de functie dit strikt noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden 
onderworpen aan een employment screening, medische keuring, psychologische keuring of 
assessment. Dit staat altijd in de vacature vermeld. In dat geval worden de persoonsgegevens 
verstrekt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de keuring, screening of assessment aan een 
derde die met de uitvoering daarvan belast is. 
 
Wie hebben er toegang tot jouw gegevens? 
De medewerkers van de HR-afdeling van Wecovi en de sollicitatiecommissie zullen toegang krijgen 
tot jouw gegevens, om met jou de sollicitatiegesprekken te voeren.  
 
Hoe lang bewaart Wecovi jouw gegevens? 
De door jou aan Wecovi verstrekte persoonsgegevens worden maximaal tot vier weken na het einde 
van de sollicitatieprocedure bewaard. Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te 
bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Op 
het moment je in dienst treedt bij Wecovi worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 
 
Hoe zijn jouw persoonsgegevens beschermd? 
De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij Wecovi goed geregeld door fysieke, administratieve, 
organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 
ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Wij hebben hiermee een passend beschermingsniveau. 
Wij stellen dit periodiek bij wanneer dit nodig is.  
 
Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van jouw gegevens? 
Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je recht op: 

 inzage, rectificatie of wissen van jouw persoonsgegevens; 

 beperking van de verwerking van jouw gegevens; 

 intrekken van jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens; 

 het ontvangen van de persoonsgegevens die je aan Wecovi hebt verstrekt om deze aan een 
andere verantwoordelijke door te geven (‘recht op dataportabiliteit’); 

 het indienen van een klacht door een email te sturen naar privacy@wecovi.com. 
 
Vragen en verzoeken 
Voor vragen over het privacybeleid voor sollicitanten of over de manier waarop Wecovi met de 
persoonsgegevens omgaat die jij ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie kun je contact 
opnemen met de afdeling HR via personeelszaken@wecovi.com. Bij klachten kun je contact opnemen 
met de Privacy Manager van Wecovi, de heer P. Mensink, privacy@wecovi.com.  
 
Datum en aanpassing van het privacy beleid voor sollicitanten 
Dit privacy beleid is opgesteld op 2 oktober 2018 en kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele 
privacy beleid vind je altijd op de website https://wecovi.com/nl/werken-bij.  
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