Gegevensbeschermingsbepalingen sollicitantenbeheer
Hödlmayr International
Persoonsgegevens en gevoelige gegevens:
De gegevens die u in het kader van uw sollicitatie doorgegeven hebt, in het
bijzonder uw naam, adres, geboortedatum, academische titel, telefoonnummer, emailadres, gegevens over opleidingen en diploma's ('persoonsgegevens'), alsook de
door u overhandigde documenten zoals curriculum vitae, begeleidende brief,
getuigenissen, foto enz. worden in het kader van uw sollicitatie volgens de richtlijnen
van
de
VERORDENING
(EU)
2016/679
(Algemene
Verordening
Gegevensbescherming) behandeld.
We willen erop wijzen, dat het niet nodig is gevoelige gegevens (gegevens waaruit
ras of etnische herkomst, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke
overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele gerichtheid
blijkt) in het kader van uw sollicitatie bekend te maken. Als u dergelijke gegevens
ongevraagd en vrijwillig bekendmaakt, kunnen deze ten behoeve van de
afhandeling van de sollicitatie eveneens opgeslagen worden.
Uw gegevens worden ook in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm voor
statistische doeleinden verwerkt en in deze vorm voor bedrijfsinterne of
wetenschappelijke doeleinden gebruikt.
Groepsstructuur Hödlmayr en doelstelling van de gegevensverwerking:
De door u bekend gemaakte gegevens worden binnen de Hödlmayr-groep (zie
https://www.hoedlmayr.com/en/company/organisation)
elektronisch
verwerkt,
opgeslagen en doorgegeven. Dit zorgt ervoor, dat uw sollicitatie met het oog op
een mogelijke aanwerving in de Hödlmayr-groep efficiënt en door de hele groep
verwerkt kan worden. Dit geldt ook na beëindiging van de sollicitatieprocedure voor
de opname in onze administratie. Uitsluitend de gerechtigde organen binnen de
Hödlmayr-groep krijgen toegang tot deze gegevens. De gegevens worden
uitsluitend met uw toestemming aan derden doorgegeven.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en tegen toegang door
onrechtmatige derden beschermd. De Hödlmayr-groep zal alle economisch
verantwoordbare inspanningen leveren, om uw gegevens tegen verlies,
ongeoorloofde toegang en misbruik te beschermen. Een garantie tegen verlies of
onwettig gebruik van de gegevens kan de Hödlmayr-groep echter niet bieden.
Toestemming van de sollicitant:
Voor zover u in het kader van uw sollicitatie uw gegevens bekendmaakt, gaat u
ermee akkoord dat uw gegevens ten behoeve van de afhandeling van de
sollicitatie opgeslagen, verwerkt en binnen de Hödlmayr-groep doorgegeven
worden.
Herroeping:
Uw toestemming kunt u hier altijd schriftelijk herroepen.
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