Informatie over bewaring en verwerking van uw gegevens indien u
zich kandidaat stelt n.a.v. een sollicitatie (op een vacature) bij
Vasco Group
Als Vasco Group nemen wij uw privacy en de bewaring en verwerking van uw gegevens zeer
ernstig. Onderstaand vindt u dan ook de volledige informatie en uw rechten in dit kader.

Spontane sollicitatie
Indien u een spontane sollicitatie naar ons stuurt, wordt deze in eerste instantie door HR
gescreend ten overstaan van openstaande of toekomstige vacatures en indien relevant,
besproken met de manager van de afdeling waarbinnen uw profiel zou kunnen passen.
Wanneer we op dat moment geen passende vacature hebben, krijgt u hierover bericht per mail.
Onze policy bepaalt in dit geval dat we uw brief/mail en cv maximum 1 maand bijhouden.
Vervolgens wordt deze informatie uit onze bestanden verwijderd. U wordt hier in de mail over
geïnformeerd. Dit betekent dus ook dat u - indien u op een later tijdstip een vacature op onze
website ziet, die u interesseert - opnieuw uw gegevens aan ons dient over te maken.
Wanneer we in de toekomst een passende vacature voor uw profiel verwachten, behouden we
uw brief/mail en cv gedurende maximum 1 jaar in onze database, mits u hiervoor uw schriftelijke
toestemming geeft in uw antwoord op onze mail hieromtrent.
Na 1 jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd uit onze bestanden. Indien u na dat jaar
een vacature op onze website ziet, die u interesseert, dient u dus ook opnieuw uw gegevens aan
ons over te maken.
Indien u in de loop van dat jaar uw gegevens alsnog wil laten verwijderen of eventueel
wijzigingen wil aanbrengen, kan u hiervoor een mail aan ons richten en doen wij het nodige.

Sollicitatie n.a.v. een concrete vacature
Indien u ons uw gegevens bezorgt n.a.v. een concrete vacature, dan worden deze in eerste
instantie gescreend door HR en de manager van de afdeling waarbinnen de vacature kadert.
Wanneer u op basis van uw cv niet beantwoordt aan het vooropgestelde profiel, krijgt u hierover
bericht per mail. Onze policy bepaalt in dit geval dat we uw brief/mail en cv maximum 1 maand
bijhouden.
Wanneer u ons inziens beantwoordt aan het vooropgestelde profiel, wordt u uitgenodigd voor een
eerste gesprek. Afhankelijk van de procedure voor de vacature, kunnen meerdere gesprekken
georganiseerd worden. U wordt hierover telefonisch of per mail geïnformeerd in de loop van de
procedure.
Wanneer u als eindkandidaat gekozen wordt, wordt u uitgenodigd voor een assessment dat
georganiseerd wordt door een externe partner, die uw gegevens met dezelfde zorg zal
behandelen als wij dat doen. Op voorhand vragen wij uw toestemming om uw gegevens aan
deze externe partner te bezorgen in het kader van een assessment; de externe partner vraagt op
zijn beurt uw toestemming om de resultaten aan ons over te maken. Indien u hierom vraagt, zal u
ook inzage verkrijgen in het rapport achteraf.

Intern worden deze resultaten uitsluitend door HR, de afdelingsmanager en eventueel het
bevoegde directielid geëvalueerd. Bij aanwerving worden deze ook in uw persoonlijk dossier bij
HR bewaard, om als werkdocument te kunnen fungeren voor uw coaching en begeleiding binnen
Vasco Group.
Tevens voorzien wij in de wervingsprocedure voor de eindkandidaat een referentiecheck. Hierbij
vragen wij de coördinaten van ex-collega’s en/of leidinggevenden bij u op en contacteren we
deze personen, steeds in overleg met uzelf.
Indien u niet aangeworven wordt, worden de gegevens van de referentiecheck en het
assessment uit onze bestanden verwijderd binnen de maand. Tenzij de vacature in hold geplaatst
werd en we uw schriftelijke toestemming krijgen om de gegevens te bewaren tot de vacature
terug opengesteld wordt. In dit laatste geval worden uw gegevens automatisch verwijderd na 1
jaar.
Kandidaten die niet weerhouden worden, worden hierover op het einde van de procedure
geïnformeerd.
Alle kandidaatgegevens die bewaard werden in een vacaturebestand tijdens de concrete
wervingsprocedure, worden maximum een maand na invulling van de vacature uit onze
bestanden verwijderd. Bij langlopende procedures worden de gegevens maximum 6 maanden
bewaard en vervolgens verwijderd na informatie aan de kandidaat.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze gegevensverwerking, kan u ons steeds
contacteren via Jobs@vasco.eu.

