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Boccard Netherlands B.V. verbindt zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe de beginselen voor 

gegevensbescherming te respecteren. Het doel van dit privacybeleid is om u meer details te geven over hoe ons 

bedrijf persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt die u met ons deelt in het kader van werving en selectie van 

kandidaten.  

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een open sollicitatie indient, via onze website of op een 

andere manier, of wanneer u een vacature beantwoordt die op onze website www.boccard.nl of 

www.smeertechnisch-onderhoud.be wordt geadverteerd.  

 

1. Gegevenscontroller  

    

BOCCARD NETHERLANDS B.V.  

De Tjonger 16e   

8253PZ  Dronten  

Tel. : (+31) 321.314.620  

 

2. Verwerkte gegevens  

 

In het kader van werving en selectie kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:   

✓ Identificatiegegevens (voornaam, achternaam, postadres, enz.); 

✓ Elektronische identificatiegegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) 

✓ Privéleven en persoonlijke kenmerken (huidige baan, weloverwogen baan, beschikbaarheidsdatum, 

LinkedIn profiel, salarisverwachtingen, enz.); 

✓ CV en motivatiebrief;  

✓ Gezondheidsgegevens (gegevens met betrekking tot een handicap). 

We kunnen deze data rechtstreeks bij u of via sociale media, websites gewijd aan de werkgelegenheid, ons 

interne wervingssysteem, of wervingsbureau verzamelen.  

 

3. Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?  

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervingsmanagement. Deze verwerking is noodzakelijk om 

op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan. 

 

Het bewaren van uw CV voor een periode van twee jaar, na de noodzakelijke periode om uw aanvraag te 

verwerken, is gebaseerd op uw toestemming. U kunt ons te allen tijde en eenvoudig vragen om uw CV uit onze 

database te verwijderen.  

 

  

http://www.boccard.nl/
http://www.smeertechnisch-onderhoud.be/
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4. Bewaartermijn van uw data  

 

✓ Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na ons laatste contact met u.  

✓ Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. 

✓ Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. 

 

5. Verwerkers en ontvangers  

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende entiteiten:  

✓ Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor recruitment, Human Resources en de afdeling die het 

wervingsproces initiëren;  

✓ Wervingsbureaus;  

✓ Andere Boccard entiteiten. 

 

6. Uw rechten  

 

Op grond van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van 

persoonsgegevens en privacy heeft u als betrokkene de volgende rechten: 

 

✓ Recht op toegang: u heeft het recht om bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken 

en  indien dit het geval is om een kopie van deze gegevens te verkrijgen; 

 

✓ Recht op rectificatie: u hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over u worden 

gecorrigeerd en onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld; 

 

✓ Recht op verwijdering: in specifieke gevallen heeft u het recht om de verwijdering van uw 

persoonsgegevens aan te vragen. We kunnen echter bepaalde informatie over u bewaren, zoals vereist 

door de wet of wanneer we een wettelijke basis hebben om dit te doen; 

 

✓ Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking van de specifieke verwerking 

van persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is: 

o Als u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, gedurende een periode die ons in staat 

stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren, 

o Als uw persoonsgegevens door ons op onrechtmatige wijze zijn verwerkt en u bezwaar maakt 

tegen hun verwijdering, 

o Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar deze zijn door u vereist voor het 

vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, 

o Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, gedurende een periode waardoor 

we kunnen controleren of onze legitieme belangen de jouwe overschrijven. 

 

✓ Recht op gegevensportabiliteit: u heeft het recht om persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een 

gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt en om deze gegevens 

door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; 

 

✓ Recht om bezwaar te maken: u hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw 

specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die nodig is voor 

de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of op basis van gerechtvaardigd 

belang; 
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✓ Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde 

toezichthoudende autoriteit; 

 

✓ Recht om uw toestemming in te trekken: als uw gegevens met uw toestemming worden verwerkt, kan 

u die toestemming te allen tijde intrekken. 

 

 

7. Contact  

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring en uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, 

neem dan contact met ons op via een van de volgende middelen: 

- Per e-mail: (admin@boccard.nl) 

- Per post:  

De Tjonger 16e 

8253PZ Dronten 

 

 


