
Privacyverklaring sollicitanten 

ABIN accountants B.V. en de met haar in een groep verbonden vennootschappen 
(hierna te noemen ‘ABIN’) hecht groot belang aan het veilig verwerken en opslaan 
van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. Persoonlijke 
gegevens worden door ons dan ook met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en 
beveiligd. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in 
Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).  

Doeleinden van de gegevensverwerking  
ABIN verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel 
van formulieren en/of aangehechte cv’s. ABIN verzamelt en verwerkt ook gegevens 
van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-
mail. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend 
worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij ABIN, voor de maximale periode van 
één jaar. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op 
grond van de wet verplicht zijn.  

Gebruik van persoonsgegevens  
De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen zijn: contactgegevens van de 
sollicitant (NAW gegevens, e-mailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant 
(scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, 
enz.). 

Beveiliging 
ABIN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het 
risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij 
rekening is gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, 
omvang en context van de verwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s 
van betrokkenen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens door ABIN. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ABIN een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens 
waarover ABIN beschikt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. 

ABIN wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons  

Bewaren van gegevens 
ABIN bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en 
selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de 
gegevens van sollicitanten maximaal één jaar bewaard. De Nederlandse wetgeving 
(inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is 
verstreken, worden deze volledig uit het systeem van ABIN verwijderd. 

ABIN bewaart gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
ABIN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor 
sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 
deze wijzigingen op de hoogte bent. De huidige privacyverklaring voor sollicitanten 
dateert van 9 november 2018. 

 


