Bouwen om te Leven

Privacy statement – werving & selectie
Dit privacy statement is opgesteld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop BVR Groep* de
persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt. Het privacy statement is van toepassing op het gehele werving- en
selectieproces binnen BVR Groep.
BVR Groep volgt bij het verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement is: BVR
Groep, gevestigd aan de Ettenseweg 48, 4706 PB te Roosendaal.
Gegevensverwerking
De persoonsgegevens van de sollicitant worden in de eerste plaats verzameld door het invullen van het
sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld bij
persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel verdere
schriftelijke informatieverschaffing. Gegevens kunnen ook uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne
sollicitatie kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige persoonsgegevens.
BVR Groep verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor het werving- en selectieproces. Dit betreft in ieder
geval de gegevens zoals verstrekt door de sollicitant, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het
geslacht, de geboortedatum en een eventueel toegevoegde foto. Verder is relevante verstrekte informatie: de
opleiding en gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien voor de procedure
een assessment vereist is, worden gegevens, waarvan de noodzaak bestaat met het oog op het assessment,
verstrekt aan derden die met de uitvoering daarvan belast zijn.
Doeleinden verwerking
Gegevens en documenten verstrekt door de sollicitant, worden door BVR Groep verwerkt om te bepalen of de
sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen BVR Groep. Om een juiste selectie te kunnen maken, kan
het proces bij BVR Groep bestaan uit:
1. Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature en bijbehorende competenties.
2. Contact opnemen met de sollicitant voor een kennismaking.
3. Contact opnemen met opgegeven referenten en opleidingsinstituten (voor zover van toepassing).
Daarnaast kunnen gegevens worden bewaard om informatie door te geven aan de betreffende sollicitant over
andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Gegevens van de sollicitant kunnen
ook binnen BVR Groep worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor
een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om
algemene informatie te versturen aan de sollicitant, zoals bijvoorbeeld over BVR Groep en de website.
Op het moment dat een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden
verwerkt. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van de arbeidsovereenkomst, administratieve doeleinden
en de introductie van de sollicitant binnen BVR Groep. In dat kader ontvangt de sollicitant via zijn/haar e-mailadres
een algemeen vragenformulier en diverse documenten om indiensttreding mogelijk te maken.
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Bewaartermijn
BVR Groep bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Gedurende
de procedure kan de sollicitant aangeven of BVR Groep de betreffende sollicitant mag benaderen voor toekomstige
vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft, worden de gegevens van de betreffende sollicitant
gedurende één jaar bewaard. Geeft de sollicitant hiervoor geen toestemming, dan zullen de gegevens vier weken
na het afronden van de procedure worden verwijderd. Een sollicitant kan gegeven toestemming op ieder moment
intrekken. Hiervoor dient een e-mail te worden verstuurd aan pz@bvrgroep.nl.
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Rechten van de sollicitant
De AVG biedt een sollicitant meer middelen om verwerking van persoonsgegevens te controleren en te
beïnvloeden:
Recht op dataportabiliteit;
Recht op vergetelheid;
Recht op inzage;
Recht op rectificatie en aanvulling;
Recht op beperking van de verwerking;
Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Een verzoek tot een van deze rechten kan worden ingediend bij de afdeling P&O, zie hiervoor de contactgegevens
onder het kopje ‘contact en vragen’. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens
gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk
onjuist zijn.
Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich ook richten
tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
Contact en vragen
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens door BVR Groep,
dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via pz@bvrgroep.nl of BVR Groep BV t.a.v. afdeling
Personeelszaken, Ettenseweg 48, 4706 PB, Roosendaal. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de
privacyverklaring en het verwerken van gegevens door BVR Groep in het kader van de werving- en
selectieprocedure. Daarnaast zijn we op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur te bereiken op 0165-63111.
Wijzigingen
Dit privacy statement kan op ieder moment worden aangepast t.a.v. recente ontwikkelingen. Raadpleeg de website
om op de hoogte te blijven van de mogelijke aanpassingen.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.
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*Onder BVR Groep wordt verstaan: BVR Groep BV en alle aan haar gelieerde werkmaatschappijen (BVR
VastgoedOntwikkeling BV, BVR Bouw BV, BVR Bouw Gorinchem BV, BVR Bouw Rasenberg BV en Suijkerbuijk
Bouw & Services BV).

