
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring 

Sollicitanten 
Nh1816 Verzekeringen 
Datum   : februari 2021 

Versie   : 20210201 

 

Jouw persoonsgegevens, onze zorg!  
 
Wij begrijpen dat privacy belangrijk is voor onze sollicitanten en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk 
om met de persoonsgegevens die wij verwerken. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij dit doen, aan 
de hand van een aantal vragen. 
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Introductie 

In deze privacyverklaring vind je informatie over welke persoonsgegevens van jou als sollicitant bij 
Nh1816 Verzekeringen worden verzameld en verwerkt, met welk doel, hoe de persoonsgegevens 
worden beveiligd en aan welke personen of instanties deze gegevens worden verstrekt.  

1. Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing? 

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten door Nh1816 
Verzekeringen.  

2. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens? 

Nh1816 Verzekeringen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens? 

Doeleinden Toelichting Persoonsgegevens Grondslag 

Voor 
wervingsdoeleinden  

We nemen de 
persoonsgegevens die je 
verstrekt op in ons 
systeem. 

Contactgegevens, foto's, 
videopresentatie, 
wervingsinformatie (zoals CV, 
werkervaring, opleidingsgegevens) 
en de correspondentie met Nh1816 
Verzekeringen met betrekking tot 
sollicitaties (waaronder referenties). 

Pre- 
contractuele 
fase  
 

Communicatie over 
je sollicitatie  
 

We gebruiken de gegevens 
om met jou te 
communiceren met 
betrekking tot je sollicitatie.  
 

Contactgegevens (woonadres en je 
privé e-mailadres en een 
telefoonnummer).  

Pre- 
contractuele 
fase  
 

Om een 
arbeidscontract met 
jou aan te gaan  

We gebruiken 
persoonsgegevens voor het 
afsluiten arbeidscontract.  
 

Contactgegevens, geboortedatum, 
geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit, BSN, gegevens van je 
ID-kaart of paspoort, biografische 
gegevens zoals werkervaring, 
opleidingsgegevens en 
diploma’s/certificaten. Taak- en 
functiegegevens, werkvergunning, 
Verklaring omtrent gedrag, 
beschikbaarheid, 
arbeidsvoorwaarden, 
belastinggegevens, bankgegevens, 
verzekeringsgegevens, gegevens 
van kinderen/partners t.b.v. 
pensioen. 
 

Pre-  
contractuele 
fase of contract  
 

Bewaren van je 
gegevens voor onze 
talentpool om je te 
benaderen voor 
toekomstige 
relevante vacatures  

Indien je toestemming geeft 
bewaren we je gegevens 
voor onze talentpool, zodat 
we je nog eens kunnen 
benaderen over een 
mogelijke gepaste 
vacature.  
 
Zo kunnen we je 
bijvoorbeeld op de hoogte 
brengen van nieuwe 
vacatures of je uitnodigen 
voor wervingsactiviteiten.  

contactgegevens, foto's, 
videopresentatie, 
wervingsinformatie (zoals CV, 
werkervaring, opleidingsgegevens) 
en de correspondentie met Nh1816 
Verzekeringen met betrekking tot 
sollicitaties (waaronder referenties). 

Toestemming  
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Nh1816 Verzekeringen kan alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken indien daarvoor een 
wettelijke grondslag bestaat. In veel gevallen is de verwerking noodzakelijk om tot een eventuele 
overeenkomst te komen of heb je ons hier toestemming voor gegeven. 

4. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

Wij zullen alle persoonsgegevens die we verzamelen en/of verwerken voor de hierboven genoemde 
doeleinden niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
Binnen één maand na afronding van ons sollicitatietraject vernietigen we je gegevens indien het niet 
tot een arbeidsovereenkomst heeft geleid. Heb je ons daarvoor toestemming verleend, dan houden 
we je gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille voor onze talentpool, zodat we je kunnen benaderen 
voor relevante vacatures. Je hebt het recht om deze toestemming op enig moment in te trekken. 

5. Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens? 

5.1 Toegang tot jouw persoonsgegevens binnen Nh1816 Verzekeringen  

Medewerkers van Nh1816 Verzekeringen hebben alleen toegang tot jouw gegevens op een need- to-
know basis. Dus bijvoorbeeld de leidinggevende die een vacature heeft en gegevens opvraagt bij de 
afdeling HR op basis van zijn/haar functie.  

5.2 Toegang tot jouw persoonsgegevens voor externe partijen  

Wij delen jouw gegevens niet met externe partijen, tenzij het nodig is voor het sollicitatieproces, denk 
bijvoorbeeld aan een assessmentbureau of een wervings- en selectiebureau dat jou met ons in 
contact heeft gebracht. Maar ook voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen 
we gegevens. In overige gevallen worden je persoonsgegevens niet aan externe partijen verstrekt 
tenzij dit wettelijk vereist is.  

5.3 Gebruik van jouw persoonsgegevens door verwerkers  

Wanneer een externe partij jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt, fungeert deze partij 
als verwerker. Wij sluiten met zo'n verwerker een contract af voor de verwerking van 
persoonsgegevens. In dat contract (“verwerkersovereenkomst”) leggen we vast voor welk doel en op 
welke manier jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt in opdracht van Nh1816 
Verzekeringen.  

6. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om jouw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of verlies door een 
ongeval, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang en tegen alle andere 
vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige vergaring) of verdere 
verwerking. Contractueel leggen wij ook vast dat verwerkers adequate beveiligingsmaatregelen 
moeten nemen voor de persoonsgegevens die zij in opdracht van Nh1816 Verzekeringen verwerken.  
 
In basis gebruiken wij verwerkers die de persoonsgegevens binnen de EER verwerken. 

7. Wat zijn mijn privacy rechten als sollicitant? 

Als sollicitant bij Nh1816 Verzekeringen heb je privacy rechten. Zo kun je (binnen de wettelijke kaders) 
te allen tijde vragen om inzage, correctie, vergetelheid, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid en/of 
recht op een menselijke blik van/op de gegevens die wij van jou verwerken, ook heb je het recht om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Jouw privacy rechten zijn: 

• Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens 
Nh1816 van jou verwerkt, met uitzondering van eventuele persoonlijke aantekeningen in het 
dossier; 

• Het recht van correctie: wanneer de persoonsgegevens die Nh1816 van jou verwerkt 
aantoonbaar niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen; 

• Het recht op vergetelheid: indien Nh1816 jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft 
voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te 
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verwijderen. De mogelijkheid bestaat dat door de verwijdering van gegevens een klacht niet in 
behandeling kan worden genomen; 

• Het recht op beperking van verwerking: wanneer Nh1816 bezig is om te bepalen of jouw 
gegevens gerectificeerd moeten worden, of er sprake is van onrechtmatigheid van 
gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of wanneer je 
bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de 
verwerking aan te vragen; 

• Het recht van bezwaar: wanneer Nh1816 gegevens verwerkt op grond van algemeen belang 
of toestemming, is het mogelijk hiertegen bezwaar te maken. In het geval van direct marketing 
heb je altijd het recht van bezwaar; 

• Het recht om gegevens over te dragen: op jouw verzoek moet Nh1816 alle digitale 
persoonsgegevens die wij van jou hebben gekregen, overdragen naar jou of een andere 
organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens 
worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst; 

• Het recht op een menselijke blik: elke persoon waarvan Nh1816 persoonsgegevens 
verwerkt, heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde 
besluitvorming die voor hem of haar persoonlijk belangrijke gevolgen heeft. Je hebt het recht 
om ons te vragen een nieuw besluit te nemen, waarbij een mens de gegevens beoordeelt. 

 
NH1816 Verzekeringen maakt geen gebruik van profilering (geautomatiseerde individuele 
besluitvorming) in de sollicitatieprocedure.  
Wanneer het verwerken van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het 
recht om de toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is dan 
niet van invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van je toestemming.  
Stuur je verzoeken of klachten naar onze HR manager onder vermelding van je naam, de vacature en 
een omschrijving van je verzoek. Uiteraard kun je ook voor al je overige vragen rondom privacy naar 
privacy@nh1816.nl mailen. 

8. Contact 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen 
met:  
 

Nh1816 Verzekeringen  
Manager HR  
Postbus 1  
1724 ZG  OUDKARSPEL 
hrm@nh1816.nl 

of Nh1816 Verzekeringen 
T.a.v.: Functionaris gegevensbescherming  
Postbus 1  
1724 ZG  OUDKARSPEL 
privacy@nh1816.nl  

 


