PRIVACYVERKLARING - SOLLICITANTEN
Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Bij het Grafisch Lyceum Utrecht doen we er alles aan om jouw privacy te
beschermen zodat je met een gerust hart kunt solliciteren.
Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij de persoonsgegevens van sollicitanten verwerken.
Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de AVG.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens?
De afdeling Personeel & Organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Daarbij wordt telkens afgewogen of dat wat we vastleggen een doel heeft,
of het nuttig is.

Met welk doel verwerken we welke persoonsgegevens?
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- of
selectieproces mogelijk te maken. Hiermee proberen wij je geschiktheid voor een bepaalde
functie te beoordelen.
De volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:
Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, vacature waar je op solliciteert
en de datum waarop wij jouw sollicitatie hebben ontvangen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?
Je hebt je persoonsgegevens zelf aangeleverd door je motivatiebrief en CV.

Gebruik verzamelde gegevens
Alleen de mensen van de sollicitatiecommissie (inclusief de afdeling Personeel & Organisatie)
hebben toegang tot je gegevens. Deze medewerkers zijn gehouden aan een
geheimhoudingsbeding. De NVP sollicitatiecode is van toepassing op een ieder die betrokken is
bij de sollicitatieprocedure.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Het Grafisch Lyceum Utrecht zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je
hiervoor toestemming hebt verleend.

Duur van de opslag
Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot er een benoeming heeft plaatsgevonden. Mochten wij
jouw gegevens in portefeuille willen houden, dan zullen wij jou daarvoor eerst om
toestemming vragen. Wij bewaren jouw sollicitatiebescheiden dan voor de duur van één (1)
jaar. Mocht je een zogenaamde Open sollicitatie hebben geschreven, ook dan bewaren wij
jouw gegevens voor de duur van één (1) jaar.

postadres
postbus 5066 3502 jb utrecht
bezoekadres
vondellaan 178 3521 gh utrecht

direct telefoonnummer
centraal
telefoonnummer
centraal faxnummer

internetadres
www.glu.nl

er

rabobankrekeningnumm

(030) 280 70 84/83
(030) 280 70 77
(030) 280 70 71
39.42.32.070

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van
toepassing op jou als sollicitant. Je hebt de onderstaande rechten:
-

Recht
Recht
Recht
Recht
Recht
Recht

op
op
op
op
op
op

inzage in jouw persoonsgegevens;
verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
verwijdering van jouw persoonsgegevens;
het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk
indienen bij onze contactpersoon voor sollicitatieprocedures: clunteren@glu.nl.
Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we binnen 1 maand reageren.
Indien je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is
afgewezen, kun je bezwaar indienen via de klachtenregeling van het Grafisch Lyceum Utrecht.
De klachtenregeling is te vinden op de site van het Grafisch Lyceum Utrecht: www.glu.nl. Een
klacht kun je rechtstreeks mailen naar de klachtencoördinator: klachtencoordinator@glu.nl.
Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens
of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.
Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon
Privacy, Barend de Ruijter en Martin Roberti, te bereiken via ibp@glu.nl.

