
Privacyverklaring voor sollicitanten 
DC Berkel Groep en hieraan gelieerde vennootschappen willen je bedanken voor het 
bezoek aan onze website en voor je interesse in ons bedrijf en vacatures. Wij vinden het 
belangrijk om je persoonsgegevens tijdens het gehele verwerkingsproces te beschermen. 

Wij hechten  er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt 

op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de 

bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee 

akkoord dat de persoonsgegevens en eventuele video sollicitatie worden verwerkt en 

worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden 

behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen 

informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.  
 
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. 

formulieren en/of aangehechte CV’s, via de mail of de website. De gegevens van 

sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant 

(NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant en 

arbeidsgeschiedenis.   
 
Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en 

selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens 

van sollicitanten maximaal  

1 maand bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden 

bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem verwijderd.   
 
De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens 

binnen  

DC Berkel Groep en hieraan gelieerde vennootschappen.   

Contact en vragen 
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij omgaan met 

persoonsgegevens van sollicitanten dienen te worden gericht aan: pz@dcberkel.nl. Dit e-

mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacyverklaring en het verzamelen en 

verwerken van gegevens in het kader van werving en selectie. 
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