DATABESCHERMING BIJ REKRUTERING
REMOTEC BV
1. Inleiding en toepassingsgebied
Remotec bv, met maatschappelijke zetel te Poortakkerstraat 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0423 853 178 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen we de gegevens van sollicitanten
en potentiële medewerkers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte
toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u als sollicitant of geïnteresseerde door
middel van deze Databescherming bij rekrutering informeren over de verzameling en verwerking
van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Databescherming bij rekrutering aandachtig leest, vermits deze essentiële
informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze
Databescherming bij rekrutering en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met
de verwerking zelf.
2. Toepassingsgebied
Deze Databescherming bij rekrutering is specifiek opgesteld voor sollicitanten en potentiële
medewerkers. Wij verwijzen ook naar de Privacy Statement van Remotec bv, beschikbaar op de
website www.remotec.be.
3. Persoonsgegevens
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons
verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date
zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van ons rekrutering en personeelsbeheer op basis van volgende rechtsgronden:
•
•

Toestemming: Vermelde gegevens op CV of tijdens een sollicitatiegesprek worden door de
sollicitant op vrijwillige basis meegedeeld.
Gerechtvaardigd belang: Bij ontvangst van uw gegevens worden deze opgenomen in
onze database. De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en uitsluitend in het
kader van de rekrutering & aanwerving worden gebruikt.

Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan
volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
5. Duur van de verwerking
Uw gegevens worden bewaard tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop
worden de gegevens van sollicitanten nog maximaal 1 jaar bewaard. In deze periode kan het
mogelijk zijn dat u alsnog gecontacteerd wordt en/of voor een gesprek wordt uitgenodigd. Nadat
deze periode is verstreken, worden uw gegevens verwijderd. Op uw verzoek verwijderen wij uw
gegevens onmiddellijk.
6. Rechten
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als sollicitant volgende
rechten:
•
•
•
•
•
•

Recht op toegang en inzage
Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing of beperking
Recht op overdraagbaarheid
Recht van bezwaar
Recht van intrekking van de toestemming

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot onze Data Officer via het nummer
09 321 85 85 of via e-mail: vacatures@remotec.be. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving.

Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen
onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een verzoek
en/of klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit Brussel – contact@adp-gba.be.
U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als
gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.
7. Doorgifte aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan
en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, die optreden als leverancier, subcontractor en/of aan alle aan Remotec verbonden vennootschappen. Alle betrokken partijen dienen
de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens
enkel gebruiken voor bovenvermelde doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Om
dit te borgen sluiten wij passende overeenkomsten af.
8. Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging,
verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan
Remotec bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit
uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
9. Toegang door derden
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze
werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Databescherming bij
rekrutering.
10. Wijzigbaarheid
Remotec bv behoudt zich het recht voor om deze Databescherming bij rekrutering steeds te wijzigen. Deze Databescherming bij rekrutering werd laatst gewijzigd op 13/10/2021.
11. Nog vragen?
Indien u na het lezen van deze Databescherming bij rekrutering verdere vragen of opmerkingen
heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze Data Officer op het nummer 09 321 85 85, hetzij per post naar Remotec
bv ter attentie van de Data Officer, Poortakkerstraat 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem of per e-mail:
vacatures@remotec.be.

