
 

Privacyverklaring voor sollicitanten 
 

Algemeen 
FysioHolland (Medicort, STTC) B.V., hierna te noemen FysioHolland, neemt de privacy van uw 
persoonsgegevens serieus en respecteert uw rechten en vrijheden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt 
in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe er met uw gegevens wordt 
omgegaan tijdens de sollicitatieprocedure bij FysioHolland en informeren wij u ook over uw rechten en 
onze plichten die gelden op grond van de AVG.  
 
Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens 
Naam: FysioHolland B.V.  
Bezoek- en postadres: Newtonbaan 5, 3439 NK Nieuwegein 
Algemeen telefoonnummer: 030 – 727 15 50 
Algemeen e-mailadres: info@fysioholland.nl 
E-mailadres Functionaris voor Gegegevensbescherming: fg@fysioholland.nl  
Website: www.fysioholland.nl  
 
Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
FysioHolland verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgevens, omdat u bij onze organisatie 
solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten 
bij FysioHolland. Wij maken geen gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens t.b.v. 
de sollicitatieprocedure uit te voeren. FysioHolland blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens.  
 
Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties en er 
vindt geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.  
  
Verzamelen van informatie  
Uw gegevens worden verzameld via de sollicitatiebrief en curriculum vitae die u ons heeft opgestuurd 
danwel ter hand heeft gesteld. Door het overhandigen van deze gegevens geeft u ons toestemming deze 
gegevens te verwerken. Er kunnen referenties ingewonnen worden.  
 
De gegevens welke worden verzameld om de sollicitatieprocedure te voeren, omvatten: NAW-gegevens, 
telefoonnumer, e-mailadres, opleidingsgegevens en werkervaring. Door de verwerking van de door u 
verstrekte gegevens tijdens het sollicitatieproces, kunnen kandidaten met elkaar vergeleken worden en kan 
zo de meest geschikte kandidaat worden gekozen.  
 
Gebruik van informatie  
Wij verwerken de (persoons)gegevens om een of meerdere van de volgende redenen:  

● Het leggen en onderhouden van contact;  
● Het beantwoorden van de door u gestelde vragen of het verstrekken van de door u gevraagde 

informatie;  
● Het maken van een selectie van kandidaten voor de (openstaande) functie;  
● Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een 

(arbeids)overeenkomst; 
● U te beanderen indien er binnen een termijn van een jaar een geschikte functie beschikbaar komt 

(de gegevens worden na schriftelijke toestemming een jaar bewaard); 
● Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen. 

 
De verkregen persoonsgegevens worden alleen voor bovenstaande doeleinden verwerkt. Mochten wij 
voornemens zijn om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, dan nemen wij contact 
met u op. Zodoende bieden wij u de kans om bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Er wordt 
informatie over het andere doel en alle verdere relevante informatie met u gedeeld, vóór eventuele verdere 
verwerking.  
 
Bewaartermijnen 
Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen 



 

langer bewaren noodzakelijk maken.  
 
Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan worden uw persoonsgegevens bewaart 
zolang er onafgebroken contact is. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, 
worden uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken verwijderd. 
 
Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor 
FysioHolland, dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er 
wederzijdse interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw 
persoonsgegevens worden binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd of 
wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen vier weken 
daarna.  
 
Na schriftelijke toestemming worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming 
bewaard, voor het geval er een geschikte functie beschikbaar komt.  
Als het resultaat van de procedure is dat u wordt aangenomen dan zullen uw gegevens langer bewaard 
worden. Voor deze details verwijzen wij u graag naar ons (interne) privacybeleid. 
 
In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw 
persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. De bewaarde 
persoonsgegevens worden verwijderd wanneer duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost.  
 
Delen van informatie 
De door u verstrekte gegevens worden intern gedeeld met medewerkers die uit hoofde van zijn/haar 
functie een rol speelt in de sollicitatieprocedure. De betreffende medewerkers zijn allen getraind in het 
omgaan met persoonsgegevens, tevens wordt er door de Functionaris voor Gegevensbescherming toezicht 
gehouden. FysioHolland stuurt uw gegevens niet door naar een andere organisatie. 
 
Beveiliging 
FysioHolland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.   
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FysioHolland verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met FysioHolland via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.  
 

● Alle medewerkers binnen FysioHolland hebben zich verplicht vertrouwelijk met uw 
persoonsgegevens om te gaan. 

● Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 

Opslag van gegevens 
De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en 
daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.  
 
Rechten van betrokkene 
Op grond van de AVG heeft u als sollicitant rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze rechten 
zijn: 

● Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt 
worden en met welk doel. 

● U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te 
nemen (dataportabiliteit).  

● U mag zich op elk moment uit de sollicitatieprocedure terugtrekken waarna de verwerking stopt. 
● U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van 

persoonsgegevens, intrekken.  
 
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris voor 
Gegevensbescherming (FG) door een mail te sturen naar fg@fysioholland.nl. Binnen één maand nadat wij 
uw verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u hebben ontvangen, zullen wij u 
informeren. Daarbij geven wij aan of en hoe aan uw verzoek vervolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. 



 

Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kunnen wij de reactietermijn van één maand 
verlengen. In dat geval maken wij binnen één maand aan u kenbaar binnen welke termijn er alsnog 
gereageerd wordt.  
 
Vragen over privacy en uitoefenen van uw rechten 
FysioHolland heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Deze functionatis houdt toezicht op 
de toepassing en naleving van de AVG. Indien u vragen heeft over de privacy van uw gegevens, dan kunt u 
contact opnemen met de functionaris via bovengenoemde contactgegevens.  
 
Voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u ook met deze persoon contact opnemen. Houd 
er rekening mee dat wij uw indentiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van 
uw verzoek.  
 
Klachten 
Het kan zijn dat u, ondanks onze zorgvuldige aanpak en verwerking, een klacht heeft over de wijze waarop 
wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met uw rechten omgaan. U kunt uw klacht dan indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (www.ap.nl). Wij stellen het zeer op prijs als u eerst contact met ons opneemt 
over uw klacht, om te proberen er gezamenlijk uit te komen. Voor klachten kunt u contact opnemen met de 
Functionaris voor Gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens.   
 
Wijzigingen 
Deze privacyverklaring is opgesteld in maart 2019 en kan gewijzigd worden.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met onze 
Functionaris voor Gegevensbescherming via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.  
 

http://www.ap.nl/
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