
 

  

  

Privacyverklaring 

 

 

SAOA verwerkt persoonsgegevens van u in het kader van de sollicitatieprocedure. Het gaat om:  

 

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele andere 

contactgegevens. 

 

- Uw cv en sollicitatiebrief of –mail; daarin staan persoonsgegevens zoals onder meer 

geboortedatum en –plaats, geslacht, huwelijkse staat, nationaliteit, informatie over uw 

opleidingen en stages, uw huidige baan en de beëindiging daarvan, uw werkverleden, 

nevenactiviteiten, persoonlijke interesses, namen en contactgegevens van referenten, en 

andere gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure van belang zijn.  

 

- Informatie over uw functioneren, en andere persoonlijke informatie, die tijdens een of meer 

sollicitatiegesprekken door de gespreksdeelnemers wordt opgeschreven en voor de 

sollicitatie relevant zijn. 

 

Deze informatie hebben wij nodig om met u contact te houden en afspraken te maken en om te 

kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de functie waarop u solliciteert. Ons belang om 

de gegevens te verwerken is dat wij ze nodig hebben voor de sollicitatieprocedure. Wij menen dat 

dit een gerechtvaardigd belang is.  

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de sollicitatieprocedure waaraan u deelneemt en 

verstrekken deze niet aan anderen dan de medewerkers van SAOA die zich met de sollicitatie bezig 

houden.  

 

De gegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien 

u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij de gegevens maximaal een jaar bewaren voor het 

geval er opnieuw een passende functie beschikbaar komt. Deze toestemming kunt u altijd weer 

intrekken.  

 

U heeft het recht om ons te vragen om inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over u 

verwerken. Ook kunt u ons vragen om persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Voorts 

kunt u vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen het verwerken van de 

persoonsgegevens en ons vragen deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Als u dat vraagt, zullen 

wij dat doen.  

 

Dit verzoek of bezwaar kunt u per e-mail indienen bij Frans Beekman, de functionaris 

gegevensbescherming van SAOA. Zijn e-mailadres is fbeekman@aanpakoverlast.nl. Op uw 

verzoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, na ontvangst worden gereageerd.  

 

Ten slotte kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-

persoonsgegevens 
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