AKD Privacy Statement voor Sollicitanten
AKD staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met
u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u bij ons solliciteert, vragen
wij u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om uw geschiktheid voor een vacante
functie of stage te kunnen beoordelen. In dit Privacy Statement communiceren we hoe we
met uw persoonsgegevens omgaan.
Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen die bij AKD solliciteren.
Welke persoonsgegevens verwerkt AKD?
AKD verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, die aan ons zijn verstrekt
door een uitzendbureau of een werving- en selectiebureau waar u staat ingeschreven, dan
wel door studentenverenigingen en universiteiten en persoonsgegevens die wij hebben
ontleend aan zakelijke social media platforms.
Bij een sollicitatie vragen wij om de volgende persoonsgegevens:
- NAW gegevens;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- CV;
- Motivatiebrief;
- Cijferlijsten;
- Stagebeoordelingen;
- Scripties;
- Kopie paspoort;
- Overige informatie die voor u of ons nuttig kan zijn.
Daarnaast behoudt AKD zich het recht voor om een assessment deel te laten uitmaken van de
sollicitatieprocedure. In het geval een assessment deel uitmaakt van de procedure geeft AKD
dit aan in de vacature. Ook wordt vermeld dat hiervoor een extern bureau kan worden
ingeschakeld. Enkel na toestemming van de sollicitant krijgt AKD inzage in de uitkomsten van
een assessment.
Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens baseert AKD zich op drie grondslagen: uitvoering van
de overeenkomst, toestemming en gerechtvaardigd belang. Ten eerste is gegevensverwerking
noodzakelijk met het oog op het mogelijk sluiten van een arbeidsovereenkomst of
stageovereenkomst.
Ten tweede vragen wij bij uw sollicitatie toestemming om uw persoonsgegevens voor een
periode van maximaal twee jaar te bewaren. Vanaf het moment van aangaan van de
sollicitatieprocedure bewaart AKD uw persoonsgegevens in ieder geval voor een duur van zes
maanden. Als u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren, kunt u deze
toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen via de onderaan dit
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statement vermelde contactgegevens.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van AKD, zoals het
raadplegen van de voor uw sollicitatie, relevante informatie beschikbaar gesteld via zakelijke
social media platforms. AKD heeft belang bij het verwerken van die gegevens teneinde zich
een goed beeld van u als potentiële werknemer te kunnen vormen.
- Waarom verwerkt AKD uw persoonsgegevens?
AKD verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen leggen en te onderhouden
en voor beoordeling van uw geschiktheid voor een vacante functie of (studenten)stage. AKD
behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk.
- De beveiliging van uw gegevens
AKD neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Personen die namens AKD toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn
gehouden tot geheimhouding. AKD hanteert algemeen in de branche geaccepteerde
standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de
beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via
de onderaan dit statement vermelde contactgegevens op te nemen.
- Inschakelen/ delen gegevens met derden
Uw persoonsgegevens die u ons ten behoeve van uw sollicitatie heeft verstrekt worden niet
gedeeld met derden, tenzij u ons hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
- Gegevens buiten de Europese Unie
Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken in het kader van uw sollicitatie, worden
opgeslagen binnen de EER en niet doorgegeven aan partijen daarbuiten.
- Verwerkers
AKD kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwerkers inschakelen die in onze
opdracht persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers verwerken persoonsgegevens enkel
voor het doel van AKD. AKD heeft met deze partij(en) verwerkersovereenkomst(en) gesloten.
- Bewaartermijnen
AKD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit
Privacy Statement genoemde doeleinden. Indien u ons toestemming geeft bewaren wij uw
gegevens voor maximaal een termijn van twee jaar. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om
uw toestemming in te trekken.
- Uw rechten
U kunt AKD verzoeken uw persoonsgegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af
te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij
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van u in ons bezit hebben op te vragen. Neem voor deze vragen contact op via de onderaan
dit statement vermelde contactgegevens.
- Klachtenregeling
Bij AKD hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van
onze sollicitanten. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan
gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets
niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon. We zullen er alles aan
doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik
maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via
de onderaan dit statement vermelde contactgegevens.
U heeft daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de
verwerking van persoonsgegevens door AKD in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Statement aan veranderingen onderhevig
AKD behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen of te wijzigen
bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving
wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal AKD dit onder uw aandacht brengen.
- Contactgegevens
U kunt contact opnemen met AKD via compliance@AKD.nl of via :+31 88 253 5000 ter attentie
van de heer A. Hegenbart.
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