
 
 

Privacyverklaring solliciteren bij Social Deal 
 
Introductie 
Deze Privacy Notice geeft de sollicitant van Social Deal inzicht in de persoonsgegevens die van hem / haar 
verwerkt worden gedurende de sollicitatieprocedure en daarna door Social Deal als 
verwerkingsverantwoordelijke. Mochten er vragen rijzen over de inhoud van deze privacyverklaring neem dan 
contact op met de afdeling HR van Social Deal via: jobs@socialdeal.nl. 
 
Social Deal past deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan om aan alle verplichtingen te blijven voldoen. Check 
altijd onze website voor de meest recente versie. 
 
Doeleinden 
De persoonsgegevens die aan Social Deal worden doorgegeven door jou wanneer je bij Social Deal solliciteert 
(gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Social Deal gebruikt om een verantwoord, effectief en 
efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Social Deal gebruikt jouw persoonsgegevens enkel met 
het oog op vooraf vastgestelde verwerkingsdoelen: 

− het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met vacatures bij Social Deal; 

− de communicatie tussen Social Deal en jou met betrekking tot de wervings- en selectieprocedures van 
Social Deal; 

− het opnemen van contact met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen; 

− het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures; 

− ter analyse en verbetering van Social Deal’s sollicitatie- en wervingsproces; 

− om te voldoen aan wettelijke, regulerende of andere vereisten;  

− ter bevordering van de beveiliging van het kantoor van Social Deal verwerkt zij camerabeelden waarop 
in voorkomend geval ook Sollicitanten van Social Deal te zien kunnen zijn. 

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, 
wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding 
of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie. 
 
Persoonsgegevens 
Social Deal verwerkt van haar sollicitanten de volgende Persoonsgegevens: 

a. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; 

b. Nationaliteit en geboorteplaats; 
c. Onderwijsinformatie, waaronder de door haar Sollicitant gevolgde en nog te volgen opleidingen; 
d. Gegevens over de functie waarnaar de Sollicitant solliciteert, waaronder bereidheid om te verhuizen en 

andere voorkeuren; 
e. Gegevens met betrekking tot (secundaire) arbeidsvoorwaarden; 
f. Gegevens uit Cv’s en aanvullende documenten, waaronder cijferlijsten, verslagen van (stage) 

beoordelingen en referenties; 
g. Gegevens verkregen uit screenings en interviews, inclusief informatie verstrekt door derden; 
h. Camerabeelden; 
i. Verklaring Omtrent Gedrag; bijvoorbeeld bij de afdeling HR of Finance; 
j. Gegevens die gegenereerd worden door het gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals: 

communicatiegegevens; 
k. Overige gegevens die haar sollicitante aan Social Deal heeft verstrekt, zoals een motivatiebrief en 

andere informatie ter ondersteuning van de sollicitatie. 
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Verwerking door derden 
Social Deal deelt slechts persoonsgegevens van jou met derden, nadat wij met deze derden  
afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van persoonsgegevens. Op die manier zorgt Social Deal ervoor 
dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en 
de rechten van jou waarborgen.  
 
Social Deal kan bepaalde gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen die diensten aan Social Deal 
leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau. Vooraf wordt altijd aangegeven of een assessment onderdeel is 
van de sollicitatieprocedure.  
 
Bewaren van persoonsgegevens 
Social Deal neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van jouw 
Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. Social Deal bewaart jouw 
Persoonsgegevens op servers in de Europese Unie.  
 
De Persoonsgegevens van sollicitanten worden tot uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure 
bewaard. Social Deal bewaart de Persoonsgegevens van sollicitanten alleen langer dan vier weken indien de 
sollicitant daarvoor uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft. 
 
Contact 
Jij kunt Social Deal te allen tijde schriftelijk via jobs@socialdeal.nl te verzoeken om jouw Persoonsgegevens in te 
zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen/beperken indien deze feitelijk 
onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
 
Ook heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Social Deal verstrekt jou zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, 
informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en 
van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Social Deal stelt je 
binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. 
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