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Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens* van sollicitanten
Aanwijzing
Identiteits- en contactgegevens van de
Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming

Het doel van de verwerking waarvoor de
persoonsgegevens zijn bestemd
Rechtsgrondslag voor de verwerking
Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt
Bron (oorsprong) van de gegevens
Ontvanger (categorieën) van de gegevens
Overdracht van gegevens aan een derde
land of een internationale organisatie en de
bijbehorende waarborgen ter bescherming
van de gegevens
Opslagduur van de gegevens
Rechten van de betrokkenen:
• Voor toegang
• Tot rectificatie, uitwissing of
beperking van verwerking
• Om bezwaar te maken tegen de
verwerking
• Gegevensoverdraagbaarheid
Recht om een klacht in te dienen

Omschrijving
SieTec Industrial Automation B.V.
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4536 GZ Terneuzen
Tel. +31 115 788101
ronald@sietec.nl
SieTec Industrial Automation B.V.
Rooseveltlaan 8b
4536 GZ Terneuzen
Tel. +31 115 788101
administratie@sietec.nl
Selectie en werving van geschikt personeel.
Art. 26, lid 1, zin 1 FDPA (opening van een
dienstbetrekking)
Naam, titel, adres, contactgegevens,
geboortedatum, nationaliteit, CV, diploma’s
en certificaten.
Van de betrokkene.
We zullen uw gegevens niet delen met
derden.
Wij verzenden uw gegevens niet naar derde
landen, tenzij u expliciet hebt gesolliciteerd
naar een baan in een derde land.
Tot na 1 jaar van het voltooien van het
aanvraagproces.
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan,
hebt u recht op de volgende rechten:
Recht op toegang tot uw gegevens die wij
opslaan; rectificatie, uitwissing, beperking
van de verwerking van uw gegevens of het
recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking, evenals gegevensportabiliteit.
Als u van mening bent dat de verwerking
van uw persoonlijke gegevens onwettig is,
hebt u het recht om een klacht in te dienen
bij een bevoegde toezichthoudende
autoriteit van gegevensbescherming.
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Pagina 1 van 2

Rooseveltlaan 8b ● 4536 GZ Terneuzen ● +31 115 788 101

Juridische of contractuele noodzaak om de
gegevens te verstrekken, evenals de
eventuele gevolgen van het niet
verstrekken van de gegevens
Geautomatiseerde besluitvorming /
profilering

Verwerking van de hier genoemde
persoonsgegevens is noodzakelijk voor het
afhandelen van het aanvraagproces. Zonder
deze gegevens kunnen we u niet
beschouwen in het aanvraagproces.
Er zal geen geautomatiseerde
besluitvorming of profilering plaatsvinden
op basis van uw verzamelde gegevens
zonder uw toestemming.
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