Privacy Statement Sollicitanten
1. Introductie
Albero Zorggroep B.V. en alle tot Albero Zorggroep B.V. behorende ondernemingen verder te
noemen Albero, vindt de privacy van haar interne en externe sollicitanten belangrijk. Wanneer een
sollicitant solliciteert bij Albero verwerkt Albero persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden
door Albero op een eerlijke en wettige wijze gebruikt, dit betekent dat Albero persoonsgegevens
verwerkt conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacy verklaring is bedoeld om
sollicitanten te informeren over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.
Met ‘verwerken’ wordt bedoeld het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen,
wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding
of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.
2. Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Albero worden verstrekt (persoonsgegevens, CV,
motivatiebrief), worden uitsluitend door Albero gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt
wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De sollicitant geeft met het verstrekken van deze
informatie ondubbelzinnig toestemming aan Albero voor het verwerken van de verstrekte informatie
ten behoeven van de werving en selectie. Albero verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor
de registratie, behandeling en afhandeling van de sollicitatie.
3. Gegevens van sollicitanten
Albero verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten,
telefoongesprekken en/of e-mail. Sollicitaties op vacatures die zijn geplaatst via externe
vacaturesites komen rechtstreeks binnen bij de organisatie .
Albero verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld
gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, gezondheid of
seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden, toch bijzondere
persoonsgegevens over een sollicitant verzameld, wordt hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming aan de sollicitant gevraagd. Indien de sollicitant ongevraagd bijzondere
persoonsgegevens verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Albero om deze te gebruiken voor
wervingsdoeleinden.
4. Delen van gegevens
Albero kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan Albero
leveren, voordat hiertoe wordt overgegaan zal Albero schriftelijk toestemming vragen aan de
sollicitant. Te denken valt een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de werving- en
selectieprocedure. Indien er sprake is van een wettelijke verplichting zal Albero gegevens aan derden
verstrekken zonder toestemming.
5. Bewaren van gegevens
Albero bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond
van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijdert Albero de gegevens van
sollicitanten en alle identificerende kenmerken uit haar systeem, uiterlijk 4 weken na het beëindigen
dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Mocht u, na afloop van de wervings- en

selectieprocedure, uw gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar
avg@alberozorg.nl. Uw gegevens worden dan door ons verwijderd.
Het kan zijn dat gegevens in de portefeuille worden bewaard voor de eventuele toekomst. Wanneer
hier sprake van is zal er eerst toestemming worden gevraagd bij betreffende sollicitant. Dit zal dan
zijn voor de duur van maximaal 6 maanden.
6. Beveiliging
Albero maakt gebruik van een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de
vertrouwelijkheid van de gegevens van de sollicitanten te waarborgen. De toegang tot gegevens van
de sollicitanten is beperkt tot personeelsleden die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten.
7. Contact
U kunt uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement of over de manier waarop Albero
gegevens van sollicitanten verwerkt naar avg@alberozorg.nl

