SURGE FOR SCIENCES privacyverklaring voor online werving van personeel

1. De inzet van SURGE FOR SCIENCES voor uw privacy
Bij SURGE FOR SCIENCES vinden we de bescherming van uw privacy bijzonder belangrijk. Deze privacyverklaring (hierna: de “Verklaring”) beschrijft de manieren waarop we gegevens
over u kunnen verzamelen en gebruiken wanneer u solliciteert voor een baan bij ons / of voor een baan bij van onze opdrachtgevers en tijdens het wervings- en selectieproces dat
daarop volgt. Met SURGE FOR SCIENCES bedoelen we SURGE BV.
2. Wat zijn persoonsgegevens?
Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we gegevens over u en op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vallen onder meer gegevens die mogelijk beschermd worden door
de wettelijke voorschriften voor de bescherming van privacy of persoonsgegevens in het land waar u werkzaam bent, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw werkervaring en
achtergrondinformatie.
3. Waarom hebben we persoonsgegevens van u nodig?











We hebben uw persoonsgegevens nodig voor een aantal doeleinden die verband houden met het wervingsproces, onder meer om:
Te beoordelen of u geschikt bent om voor SURGE FOR SCIENCES of voor een van onze klanten te werken;
Taken op het gebied van vacature- en sollicitantenadministratie uit te voeren,
De profielen van kandidaten optimaal te matchen met vacatures,
Screenings, beoordelingen en interviews uit te voeren;
Correspondentie in archief te bewaren;
Aanbiedingen te doen en arbeidsovereenkomsten op te stellen;
Bepaalde controles te verrichten voordat eventueel een dienstverband wordt aangegaan, zoals de controle of u over een rechtmatige werkvergunning beschikt,
antecedentenonderzoek, of kredietwaardigheidsonderzoek indien van toepassing – neem voor meer informatie over de voorafgaande controles die verrichten contact op
met uw contactpersoon voor werving &selectie; en om
Ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en, indien van toepassing, om ervoor te zorgen dat onze wervingsprocessen eerlijk verlopen.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is om uw sollicitatie te verwerken en/of voor de andere doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.
Wij kunnen gegevens over u en uw sollicitaties bewaren ook nadat het sollicitatieproces is afgerond, voor het geval dat wij de gegevens in de toekomst moeten raadplegen als u opnieuw
solliciteert of in dienst treedt bij SURGE FOR SCIENCES of een van onze relaties, of indien er een geschil ontstaat over een van uw sollicitaties of om contact met u op te nemen als er
mogelijk geschikte vacatures vrijkomen in de toekomst. We zullen uw gegevens verwijderen of anonimiseren wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben. Puur statistische
gegevens die u niet persoonlijk identificeren kunnen echter door ons worden aangehouden.
Als u op enig moment een sollicitatie wilt intrekken, uw gegevens uit het systeem wilt verwijderen dan kunt u een email sturen naar hrm@surgeforsciences.nl met het verzoek om uw
persoonsgegevens te verwijderen.
5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
SURGE FOR SCIENCES zal uw persoonsgegevens alleen delen met degenen die een legitieme behoefte hebben om kennis te nemen van die gegevens. Gegevens in uw profiel (zoals
contactgegevens) zullen op standaardbasis alleen beschikbaar zijn voor medewerkers van SURGE FOR SCIENCES die deze gegevens nodig hebben om contact met u op te nemen en/of
om te beoordelen of u geschikt bent voor een bepaalde functie. Als u ervoor kiest om uw privéadres, privételefoonnummer of privé e-mailadres aan ons te verstrekken, dan zullen deze
gegevens alleen beschikbaar zijn voor specifieke werving en selectie medewerkers tijdens het wervings- en selectieproces.
6. Op welke servers worden uw persoonsgegevens gehost?
De site, met inbegrip van persoonsgegevens over u, wordt gehost op beveiligde servers die worden beheerd door Carerix.
7. Geven wij persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
8. Gebruiken wij cookies?
Ja, deze website maakt gebruik van de volgende cookies, uitsluitend voor het beheer van sessies:





Er wordt een cookie aangemaakt door de server van de applicatie voordat de authenticatie van de gebruiker plaatsvindt. Deze cookie bevat geen vertrouwelijke gegevens.
Er wordt een cookie aangemaakt na de authenticatie van de gebruiker om aansluiting te maken met de sessieserver, net zoals dit gebeurt bij alle webapplicaties.
Het loopbaanonderdeel (Carreer Section) maakt ook sessiecookies aan om informatie te onthouden zoals de taal van de kandidaat en andere voorkeuren.

Alle cookies zijn sessiecookies en zijn daarom tijdelijk van aard. Wanneer de sessie wordt afgesloten of afloopt, vervallen ook de cookies.
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