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Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Pensioenfonds
Metaal en Techniek (hierna te noemen: PMT) verwerkt van sollicitanten. PMT respecteert de privacy
van sollicitanten en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houdt PMT zich aan
de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt
weergegeven hoe PMT met persoonsgegevens van zijn sollicitanten omgaat.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
PMT is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens.
Een persoonsgegeven is elke informatie over, of herleidbaar naar een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft bijvoorbeeld naam, geboortedatum en adres, maar ook
personeelsnummer, zakelijke e-mailadres of zakelijke telefoonnummer is een persoonsgegeven.
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met
persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.
Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
Wij verwerken alleen de volgende gegevens van sollicitanten:
•

•
•
•
•
•
•
•

een naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met te kunnen
communiceren, zoals een e-mailadres (in het geval de sollicitant minderjarig is, dan de
gegevens van de ouders, voogden of verzorgers);
een bankrekeningnummer (voor de vergoeding van reiskosten die worden gemaakt in
verband met het sollicitatietraject);
gegevens over een gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
gegevens over de functie waarnaar er wordt gesolliciteerd;
gegevens betreffende de aard en inhoud van een huidige baan, en gegevens over de
beëindiging van die huidige baan;
gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen en over de beëindiging van die banen;
andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn
verstrekt of die bekend zijn;
andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande
doelen:
•
•
•
•

de beoordeling van geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
de afhandeling van de in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten;
de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
de uitvoering of toepassing van een wet.
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Hoe worden deze persoonsgegevens verzameld?
Persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:
Algemeen
Door verstrekking van de persoonsgegevens door sollicitant zelf.
Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving, - en selectiebureau.
Digitaal
Via het gebruik van de website(s) van PMT alsmede de daarop geplaatste cookies. Cookies die op
een computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer onze website bezocht wordt.
Doorgifte van persoonsgegevens
PMT gebruikt persoonsgegevens in principe alleen voor de eigen bedrijfsvoering in het kader van het
sollicitatietraject.
Bewaartermijn
Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren
dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij
de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer
wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
De beveiliging van persoonsgegevens is bij ons geregeld door fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen. Onze medewerkers die toegang hebben tot de
persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot
deze gegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.
Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid.
Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Op grond van de AVG kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen,
te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Dit verzoek kan per mail ingediend worden bij de privacy
officer (privacy@bpmt.nl). De privacy officer handelt het verzoek af binnen een maand na ontvangst.
Indien deze niet tijdig een reactie stuurt of indien het verzoek is afgewezen, kun bezwaar worden
gemaakt bij de directeur van PMT. Daarnaast kan er ook altijd nog bezwaar gemaakt worden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Wijzigingen
PMT behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Als het om een
belangrijke wijziging gaat zal PMT alle betrokkenen op passende wijze informeren over eventuele
aanpassingen.
Contact/vragen
Voor vragen over deze privacyverklaring kan contact opgenomen worden met de privacy officer, te
bereiken via privacy@bpmt.nl.
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