PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN
De huidige privacyverklaring is van toepassing op de sollicitanten die al dan niet spontaan
solliciteren bij Inagro vzw, met maatschappelijke zetel in Rumbeke-Beitem, Ieperseweg 87,
8800 Rumbeke-Beitem, met ondernemingsnummer 0417.474.241.

1 Onderwerp
Via deze privacy verklaring wil Inagro vzw de sollicitanten informeren over de persoonsgegevens
die verwerkt worden in het kader van de selectie en rekruteringsprocedure en de rechten die
daaraan verbonden zijn.
In het kader van de selectie en rekruteringsprocedure, is Inagro vzw genoodzaakt om
persoonsgegevens van de sollicitant te verwerken. De verwerking van de persoonsgegevens is
gebaseerd op toestemming van de sollicitant. Door te solliciteren, geeft de sollicitant zijn
toestemming aan Inagro vzw om zijn gegevens te verwerken conform onderstaande richtlijnen
(zie verder).
Na afloop van de selectieprocedure, kunnen er zich 3 situaties voordoen:
- De sollicitant wordt aangeworven. In dat geval worden uw gegevens verwerkt in de
hoedanigheid als werknemer. Daarvoor is er een aparte privacy verklaring.
- De sollicitant is geslaagd voor de procedure, maar is geen laureaat. U wordt opgenomen in
de wervingsreserve, op voorwaarde dat u daarvoor uw expliciete toestemming geeft. Als
het aangeworven personeelslid om welke reden dan ook Inagro vzw opnieuw verlaat binnen
een vooraf vastgelegde periode, dan wordt de 1ste kandidaat van de wervingsreserve
gecontacteerd om de functie op te nemen. Als de 1ste kandidaat weigert, wordt de 2de
gecontacteerd, enz.
- De sollicitant is niet geslaagd voor de procedure. U wordt opgenomen in de
sollicitatiereserve, op voorwaarde dat u daarvoor uw expliciete toestemming geeft. De
sollicitatiereserve bevat alle sollicitanten die de afgelopen 2 jaar hebben gesolliciteerd bij
Inagro vzw. Inagro vzw kan op eigen initiatief mensen uit die reserve aanschrijven met de
vraag om deel te nemen aan een nieuwe procedure, als Inagro vzw vindt dat de betrokkene
voor de openstaande vacature in aanmerking zou kunnen komen.
Via deze privacy verklaring waarborgt Inagro vzw dat u als sollicitant :
-

geïnformeerd bent over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens en over uw rechten;

-

de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken;

-

uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uit oefenen.
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2 Verwerkingsverantwoordelijke
Wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens van de sollicitanten, treedt Inagro vzw op
als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de
middelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
-

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, rijksregisternummer, geslacht, nationaliteit
Contactgegevens: adres, telefoonnummer, email
Familiale gegevens: burgerlijke staat, gezinssamenstelling, fiscale situatie
Persoonlijke kenmerken: competenties
Opleidings- en beroepsgegevens: CV, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring,
vorige functies
Gerechtelijke gegevens (indien er ene wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het
strafregister voor te leggen)

4 Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de
persoonsgegevens verwerkt?
Bovenstaande gegegevens worden verwerkt binnen de context van de selectie en rekrutering bij
Inagro vzw.
Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije en
specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan
deze toestemming altijd intrekken.

5 Bewaartermijn
Inagro vzw bewaart de gegevens niet langer dan nodig om de doeleinden te bereiken. De
gegevens van de sollicitanten worden verwerkt gedurende de ganse periode van de selectie en
rekruteringsprocedure. Indien de sollicitant op de wervingsreserve komt, worden zijn gegevens
bewaard voor een periode zoals bepaald bij de openstelling van de functie. Indien de sollicitant
niet slaagt voor de procedure, worden zijn gegevens opgenomen in een sollicitatiereserve voor
een periode van 2 jaar.

6 Ontvangers en doorgifte
Enkel de medewerkers van Inagro vzw die de toegang effectief nodig hebben voor de uitoefening
van hun taken, krijgen toegang tot de persoonsgegevens. Deze personen handelen onder
toezicht en verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke.
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De verwerkingsverantwoordelijke deelt, waar dit nodig is, de gegevens ook met de anderen,
meer bepaald met externe juryleden van de examencommissie en met het extern
assessmentbureau. Met het assessmentbureau is er een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Als de verwerkingsverantwoordelijke hiertoe wettelijk verplicht wordt, kunnen de
persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en
onderzoeksdiensten.
De persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd. Indien Inagro vzw
voorziet dat de gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt, dan zal Inagro vzw
dit expliciet vermelden en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als
van toepassing binnen de EU.
De persoonsgegevens van de sollicitant zullen buiten deze gevallen nooit aan derden worden
overgemaakt of ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt in uitvoering van de
selectie en rekrutering binnen Inagro vzw.

7 Rechten van de sollicitant
U heeft het recht:
-

Op toegang tot en inzage van de persoonsgegevens die door Inagro vzw worden
verwerkt.
Om onjuiste gegevens te laten verwijderen of recht te zetten.
In bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens te laten wissen.
Op beperking van de verwerking van bepaalde persoonsgegevens die op u van
toepassing zijn.
De aan Inagro vzw verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan Inagro vzw verstrekte gegevens.

Om deze privacy rechten uit te oefenen, vult u dit formulier in en stuurt u het samen met een
kopie van uw identiteitskaart door
•
•

Per mail naar privacy@inagro.be
Per brief naar Inagro vzw t.a.v. Privacyverantwoordelijke, Ieperseweg 87, 8800
Rumbeke-Beitem

Dit verzoek is kosteloos, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als
kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt.
U heeft ook het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat
35, 1000 Brussel – 0032 2 274 48 00 , commisson@privacycommission.be.

8 Contact
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw
persoonsgegevens kan u contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van Inagro vzw via
privacy@inagro.be of check www.inagro.be.
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Deze verklaring is opgesteld in uitvoering van en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).
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