
 
 
Privacy disclaimer voor sollicitanten 

 

Introductie 

Stichting Catent heeft privacy hoog in het vaandel staan en stelt hoge eisen aan het beleid 

omtrent privacy van iedere sollicitant. Wanneer je solliciteert via onze site of via de scholen 

verzamelt Stichting Catent informatie over jou vanuit je cv en motivatiebrief. Deze 

persoonsgegevens verzamelen en verwerken we conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy disclaimer is bedoeld om jou als sollicitant van 

Stichting Catent zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop Stichting Catent de 

gegevens van sollicitanten verwerkt. Persoonsgegevens van sollicitanten gebruiken we uitsluitend 

voor doeleinden zoals hieronder beschreven staan. 

 

Doeleinden 

Persoonsgegevens die door jou aan Stichting Catent worden verstrekt, worden 

uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces 

mogelijk te maken. We bewaren de gegevens uitsluitend voor de betreffende wervings- en 

selectieprocedure van een specifieke vacature, tenzij anders overeengekomen. Stichting Catent 

verwerkt de gegevens alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Stichting 

Catent zijn: 

 Het vergelijken van gegevens van de sollicitant met de in de betreffende vacature 

gestelde eisen; 

 Communicatie omtrent wervings- en selectieprocedures van Stichting Catent; 

 Benaderen van sollicitanten voor bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken; 

 Geanonimiseerde statistische data opstellen zoals het aantal sollicitanten per vacature; 

 Het werving- en selectieproces aanpassen en verbeteren. 

 

Bewaren van gegevens 

Stichting Catent bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan haar worden 

verstrekt. Stichting Catent bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Conform de 

AVG verwijdert Stichting Catent de gegevens van sollicitanten en alle identificeerbare kenmerken 

uit haar systemen, uiterlijk vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de 

sollicitatieprocedure. Stichting Catent kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische 

en onderzoeksdoeleinden. Stichting Catent heeft veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het 

verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die je aan de 

Stichting verstrekt. 

 

Toestemming voor verwerking van gegevens 

Conform de AVG verzamelt Stichting Catent (verwerkingsverantwoordelijke) de door jou 

verstrekte persoonsgegevens en gebruikt deze om jouw sollicitatie te verwerken. We bewaren je 

gegevens in onze databases tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen 

als je ons daarvoor toestemming geeft, bewaren we je gegevens tot één jaar na de beëindiging 

van je sollicitatieprocedure. Je geeft ons dan toestemming om je later in verband te kunnen 

brengen met soortgelijke vacatures waarvoor je mogelijk in aanmerking komt.  

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens 

Na je sollicitatie bij Stichting Catent heb je het recht op inzage, rectificatie of wissen van je 

persoonsgegevens. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je deze vragen stellen via 

info@catent.nl ter attentie van afdeling P&O. We zorgen ervoor dat we binnen vier weken 

contact met je hebben naar aanleiding van je verzoek.  

 

Sollicitatiecode CAO PO en NVP 

Stichting Catent conformeert zich aan de sollicitatiecode behorend bij artikel 11.8 van de cao PO 

(bijlage XII) en de regels zoals gesteld in de sollicitatiecode van de 

NVP. Voor meer info: zie NVP sollicitatiecode . 
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