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PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN   

 

De persoonsgegevens die u ons bezorgt in het kader van uw sollicitatie worden verwerkt door 
Coöperatie Hoogstraten cvba, Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten, KBO nr. 0403.863.755. 
 
Wij respecteren daarbij steeds de toepasselijke wetgeving en gebruiken uw persoonsgegevens 
enkel voor de volgende doeleinden: 

- Openen van een sollicitatieprocedure 
- Contacteren van u als kandidaat met het oog op het vastleggen van afspraken 
- Opvolging van de sollicitatie 
- Evaluatie van de verschillende persoonsgegevens met de persoonsgegevens van andere 

kandidaten in het kader van de sollicitatieprocedure 
- Het contacteren van vorige werkgevers en referenties, mits uw voorafgaandelijke 

toestemming.  
 

Indien deze lijst van doeleinden aangepast wordt, dan zullen wij u daarover tijdig inlichten. 

 
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure (op uw 
verzoek om eventueel later een arbeidsovereenkomst af te sluiten) en omdat wij over een 
gerechtvaardigd belang beschikken. Het opvolgen van de sollicitatieprocedure, het evalueren van 
uw curriculum en de verwerking van de inhoud van onze sollicitatiegesprekken, om op een 
onderbouwde en geïnformeerde wijze de meest geschikte kandidaat voor een vacature te vinden 
en mogelijk toekomstige vacatures op korte termijn in te vullen, verlenen ons een gerechtvaardigd 
belang. Aangezien u zelf door het versturen van een sollicitatiebrief en CV aangeeft op zoek te zijn 
naar een functie binnen Coöperatie Hoogstraten cvba, kan u verwachten dat wij tot verwerking van 
uw persoonsgegevens zouden overgaan. 

 
De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze directeur, ons management, 
onze leidinggevenden en onze HR-medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens 
moeten beschikken in het kader van het verwerken van uw sollicitatie. 

 
Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op servers die exclusief beheerd wordt door 
Coöperatie Hoogstraten cvba. 

 
Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongerechtvaardigde toegang en gebruik. We maken 
daarbij gebruik van fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. De 
inspanningen die wij daarvoor doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers. 

 
We spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun 
nauwkeurigheid te behouden.  

 
Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte.  

 
U kan steeds uw persoonsgegevens opvragen, verbeteren, verwijderen, enz. 

 
 



  

Pagina 2 van 2 
 

Coöperatie Hoogstraten cvba 
Loenhoutseweg 59,  
BE-2320 Hoogstraten  

+32 3 340 02 11 
info@hoogstraten.eu 
www.hoogstraten.eu 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 3 jaar na de afhandeling van de lopende 
sollicitatieprocedure: enerzijds wensen wij over uw persoonsgegevens te beschikken tijdens de 
sollicitatieprocedure, anderzijds behouden wij uw persoonsgegevens in het kader van mogelijke 
toekomstige vacatures. Indien u hiertegen bezwaar heeft, verwijderen wij uw persoonsgegevens 
op uw eerste verzoek na het afsluiten van de sollicitatieprocedure of na het nemen van een 
negatieve beslissing omtrent uw sollicitatie. 
 

Indien uw sollicitatie leidt tot een arbeidsovereenkomst, dan worden uw persoonsgegevens uit uw 
sollicitatieprocedure gevoegd bij uw personeelsdossier en zal de “Privacy Verklaring Werknemers” 
erop van toepassing worden. 
 

Alle contacten en verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u overmaken aan: 
Coöperatie Hoogstraten cvba, privacy@hoogstraten.eu. 
 

Wij doen ons uiterste best om zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. 
 

U kan ons ook de overdracht vragen van uw persoonsgegevens aan een derde partij. 
 

Indien u ondanks al onze inspanningen nog klachten hebt omtrent de wijze waarop we met uw 
persoonsgegevens omgaan, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 
35, commission@privacycommission.be(www.privacycommission.be). 

 
 
                         

 

 


