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Privacy Statement Werken-Bij-Site SLTN 

 
SLTN respecteert  privacy. SLTN waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en doet er alles aan                   
om je privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen we je duidelijk maken waarom we 
bepaalde informatie verzamelen, hoe we je privacy beschermen en onder welke voorwaarden we 
informatie aan je verstrekken, denk hierbij aan: 

 
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
• De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
• De e-Privacy Verordening 

 
Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens? 
Als je bij ons solliciteert dan vragen wij om je (persoons)gegevens. Wij kunnen jouw 
(persoons)gegevens gebruiken om: 

 
• jouw sollicitatie te verwerken; 
• statistisch en/of marktonderzoek te doen; 
• jouw profiel  te kunnen beoordelen en raadplegen daarbij soms publieke gegevens op                         

openbaar toegankelijke bronnen, waaronder maar niet beperkt tot social media; 
 

Welke gegevens gebruiken we? 

 

De gegevens welke jij aan ons verstrekt c.q. via openbaar toegankelijke bronnen, waaronder maar niet 
beperkt tot social media, beschikbaar zijn. 

 

• Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres; 
• Geboortedatum; 

Welke contactmomenten leggen wij vast? 
Wij leggen veel van onze communicatie met je vast om je goed van dienst te kunnen zijn. Denk 
hierbij aan: 

 
• E-mails die wij naar elkaar sturen. 
• Bezoeken aan onze website. 

 
Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons? 
Onze website en IT-systemen zijn  beveiligd. STLTN neemt steeds maatregelen om misbruik van   
gegevens te voorkomen.  

 
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 
We bewaren jouw gegevens zolang dit nodig is voor jouw sollicitatieproces. Als richtlijn gebruiken we 
de   voorgeschreven termijn van vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Je krijgt van ons 
de keuze om je gegevens nog langer te laten bewaren, tot maximaal 1 jaar. 

 
Wij gebruiken jouw gegevens bijvoorbeeld om andere vacatures aan je voor te stellen. Wil je dat wij 
niet langer jouw gegevens bewaren dan maken wij jouw gegevens anoniem. Wij verwijderen dan 
alle gegevens die naar jou verwijzen zodat de gegevens niet aan jou te koppelen zijn. Deze 
anonieme gegevens gebruiken wij voor onze statistieken. 

 
Wat zijn jouw rechten? 
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Je mag jouw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen. Dat mag je op ieder moment doen. 
Stuur ons dan je e-mail adres. Je ontvangt dan een bericht met nadere informatie. Wij zorgen ervoor 
dat je binnen vier (4) weken van ons een overzicht krijgt van jouw gegevens of een bevestiging van 
de verwijdering. 

 
Je toestemming stoppen 
Heb je aangegeven dat wij langer dan vier (4) weken jouw gegevens mogen bewaren? Dan mag jij je 
toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens totdat de door jou aangegeven termijn is 
verstreken. Als jouw gegevens geanonimiseerd zijn is het niet mogelijk om de gegevens nog in te zien. 
Wij kunnen jouw gegevens nadat deze geanonimiseerd zijn niet meer achterhalen. 

 
Laat ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten 
Je stuurt ons hierover een e-mail of brief met een kopie van je legitimatie waarbij jij je pasfoto en 
BSN nummer zwart maakt. Of je gebruikt de kopie ID app van het Ministerie van Economische Zaken. 

 
SLTN kan dit privacy statement veranderen 

 
Wat doe je als je een vraag, tip of klacht hebt? 

Neem contact op met de afdeling HR via HRM@SLTN.nl. Je kunt ook contact opnemen met 
de Privacy Office  van SLTN. Stuur dan een e-mail naar  privacyoffice@sltn.nl  

 

Ben je van mening dat SLTN niet overeenkomstig wet-en regelgeving handelt? Dan kun je: 

1) SLTN informeren; en/of 

2)  een klacht sturen aan de              Autoriteit Persoonsgegevens c.q anderszins (rechts)maatregelen 
(laten) treffen. 
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