Festo privacyverklaring
In deze policy wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe deze
gegevens worden verwerkt. Festo BV is zich ervan bewust dat de privacy en de bescherming van
persoonsgegevens van haar medewerkers en sollicitanten belangrijk is.
Je persoonsgegevens worden door Festo BV verwerkt voor haar rekruteringsactiviteiten. Wij verzamelen
alleen persoonlijke gegevens over jou met het doel contact met je op te nemen en vervolgens je geschiktheid
en bekwaamheid voor een functie bij Festo BV te beoordelen.
1.

Toepassingsgebied

De website www.werkenbijfesto.nl wordt beheerd door Festo BV. Wij vinden het belangrijk om een omgeving
te creëren en in stand te houden waarin jij er zeker van kunt zijn dat er geen misbruik wordt gemaakt van je
informatie.
Wij handelen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake
gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van je persoonsgegevens en
verleent je rechten m.b.t. die persoonsgegevens.
Doormiddel van deze policy geven we aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat er met je
gegevens gebeurt nadat je onze website hebt gebruikt en om je te verzekeren dat correct wordt omgegaan
met je persoonlijke gegevens.
2.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Je hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. Wanneer je op een
vacature wilt solliciteren of een open sollicitatie wilt sturen, dan vragen wij je wel een aantal gegevens in te
vullen op onze site.
Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Festo BV de volgende categorieën persoonsgegevens
verzamelen en verwerken:
• je naam, woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummers;
• je adressering, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit en Burgerservicenummer (indien je dit aan
ons verstrekt);
• je opleidingsgeschiedenis en arbeidsverleden;
• andere informatie in je cv of andere documenten of informatie die jij aan ons verstrekt;
• eventuele informatie uit het selectieproces;
• referenties en beoordelingen met betrekking tot je werk voor vorige werkgevers;
• informatie om je identiteit en recht op werk te bevestigen, zoals een kopie van je paspoort;
• indien je dit uit eigenbeweging wenst te doen, je medische en financiële informatie;
• details van eventuele niet-uitgezeten strafrechtelijke veroordelingen; en
Daarnaast kan je ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer je verder gevorderd bent in de
sollicitatieprocedure (vrijetijdsbesteding, hobby’s, interesses, etc..).

3.

Waarom wordt die informatie verzameld?

Festo BV verzamelt de door jou opgegeven informatie om een beeld te krijgen van je bekwaamheid en
geschiktheid voor een functie binnen de organisatie.
Zodra je belangstelling hebt in een vacature van Festo BV of je wilt een open sollicitatie versturen, dan vragen
wij je om enkele basisgegevens in te vullen op onze site en je CV en motivatiebrief te uploaden zodat we
contact met je kunnen opnemen op basis van die gegevens.
Voor onze rekruteringsactiviteiten verzamelen wij geen gegevens van je of over je die we niet nodig hebben
om je kandidatuur voor een rol bij Festo BV te beoordelen. Wij maken daarnaast op geen enkele wijze
gebruik van automatische profilering.
4.

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken in het kader van onze rekruteringsactiviteiten worden verwerkt
door onze eigen medewerkers die in dienst zijn bij Festo BV. Voor de doeleinden van IT-hosting en onderhoud bevindt de informatie die je invoert zich op servers binnen de Europese Unie die worden beheerd
door onze derde partij die zich te houden hebben aan de geldende GDPR-norm. Geen enkel ander partij heeft
toegang tot de gegevens die jij met ons deelt en je persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd
aan derden.
Wij kunnen je persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder
land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen wij gevolg geven aan een verzoek van een
wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar
maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid,
medewerkers en andere rechten en belangen te beschermen.
In het geval dat de activiteiten van Festo BV worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf,
worden je gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven
aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit
en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van je persoonsgegevens blijft
echter wel onderworpen aan deze policy.
5.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Festo BV geeft je persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.
6.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze website die je privacy in het geding kunnen brengen.
7.

Duur van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van
de verwerking.
Ook kunnen wij, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, jouw gegevens opnemen voor een periode
van maximaal 6 maanden in ons systeem zodat wij je kunnen benaderen voor andere beschikbare functies.
Je persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving.
8.

Rechten van de betrokkenen

Je hebt recht op inzage in de informatie die over je wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die
wij in ons bezit hebben. Indien je persoonsgegevens zijn gewijzigd, heb je het recht om ons te vragen de
verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over je hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen.
Je hebt ook het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht om de persoonsgegevens die je aangaan en
die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en

machine leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te
sturen.
Wij kunnen je om verificatie van je identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat je verzoek rechtmatig is
en dat wij het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te
sturen en de informatie te verkrijgen.
Houd er rekening mee dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet, de toegang tot je
informatie kunnen weigeren of je verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te
doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Indien je meer informatie wenst over de verwerking van je persoonsgegevens of indien je je rechten wenst
uit te oefenen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen:
Festo BV
Dhr. M. Boom
Schieweg 622627 AN Delft
Tel.: +31 (0)15-2518899
E-mail: dataprivacy.nl@festo.com
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake
gegevensbescherming):
Autoriteit
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Tel.: +31 (0) 88 1805 250.
Fax: +31 (0) 70 8888 501
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
9.

Veiligheid

Festo BV spant zich in om de veiligheid van je gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en
organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of
onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot
de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Je dient er echter rekening mee te houden
dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden
onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te
gebruiken.
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Festo BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde
partijen. Zorg ervoor dat je het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt
alvorens je hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat je persoonsgegevens
voldoende worden beschermd.
10. Wijzigingen aan deze policy
Festo BV kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft
hoe wij je persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy
wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig
naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van de informatie
die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden je gegevens worden gebruikt en in welke
gevallen wij je gegevens met derden delen.

