FAMILIEHULP PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN
1. Algemeen
Via deze website kan je solliciteren bij Familiehulp. De persoonsgegevens die Familiehulp je hiervoor
vraagt en/of die je invult op de Familiehulp website en/of op een andere manier aan Familiehulp bezorgt
worden verwerkt in overeenstemming met deze Familiehulp privacyverklaring.
Afhankelijk van de vacature waarvoor je solliciteert is één van de volgende entiteiten de
verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens:
-

-

De vereniging zonder winstoogmerk Familiehulp, met ondernemingsnummer 0409.533.604, en
maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koningsstraat 294.
De vereniging zonder winstoogmerk Familiehulp kinderopvang De Speelboom, met
ondernemingsnummer 0443.631.280, en maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node,
Koningsstraat 294.
De vereniging zonder winstoogmerk Goed Wonen, met ondernemingsnummer 0899.676.879,
en maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koningsstraat 294.

Met “Familiehulp” wordt in dit document bedoeld: één van bovenstaande vzw’s, met name de vzw die,
met de vacature waarvoor je solliciteert, een aanwerving beoogt.

2. Jouw persoonsgegevens – doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
Wanneer je solliciteert via de website, vragen we jou om ons een aantal gegevens te bezorgen zodat
we je kunnen contacteren en je sollicitatie kunnen verwerken. Ook wanneer je via andere kanalen
solliciteert bij Familiehulp, verwerken en gebruiken we jouw persoonsgegevens in het kader van het
sollicitatieproces.
Familiehulp verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens over
hun ras of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond,
gezondheid of seksuele voorkeur.
Wanneer we toch gevoelige informatie nodig hebben, vragen we daar jouw uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming voor. Wanneer je ongevraagd gevoelige informatie aan Familiehulp verstrekt, geef je door
je akkoord met deze privacyverklaring toestemming aan Familiehulp om deze informatie te gebruiken
voor de sollicitatie en de eventuele aanwerving.
We gebruiken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voor de
volgende doeleinden:
-

voor wervings- en selectiedoeleinden voor de vacatures waarvoor je solliciteert;
wanneer de sollicitatie tot een selectieprocedure leidt, maken we een profiel van jou op, om
jouw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving;
wanneer we je aanwerven, worden die gegevens gebruikt om het contract voor te bereiden;

De verwerking van jouw persoonsgegevens is bijgevolg noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen
voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Het is in het gerechtvaardigd belang van
Familiehulp om jou te beoordelen alvorens jou een voorstel tot aanwerving doen.

3. Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens
Je beschikt kosteloos over volgende rechten:
-

Het recht op inzage in, verbetering van en wissing van jouw persoonsgegevens.
Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op beperking van de verwerking.
Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden
gebeuren.

4. We beschermen jouw gegevens
Familiehulp verbindt zich er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).
Familiehulp treft gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te
beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. We
beperken bovendien de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden van Familiehulp en
‘verwerkers’ die betrokken zijn bij de wervings- en selectieactiviteiten. Zij moeten de privacy van
sollicitanten respecteren en waarborgen.

5. We geven jouw gegevens niet door
We geven je gegevens niet door aan derden, behalve aan ‘verwerkers’, d.w.z. dienstverleners die
persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Familiehulp verwerken (bijvoorbeeld assessment centra
of andere partners die betrokken zijn binnen de aanwervingsprocedure). Ook in het kader van de
samenwerking tussen Familiehulp en andere vzw’s van de Familiehulp-groep of in geval van wettelijke
verplichtingen is het mogelijk dat jouw gegevens worden doorgegeven. We garanderen je dat deze
derden ook gepaste beveiligingsmaatregelen treffen conform de toepasselijke regelgeving.

6. Bewaartermijn
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de hogervermelde doeleinden. Na
afloop van de selectieprocedure worden jouw gegevens alleen bewaard voor zover dit wettelijk verplicht
is, of in het kader van eventuele toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij jouw profiel. In dat
geval bewaren we jouw gegevens niet langer dan 2 jaar maanden.

7. Wijziging en akkoord met privacyverklaring
Familiehulp kan deze privacyverklaring op elk moment met onmiddellijke ingang wijzigen om te kunnen
blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving, of aan gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de
toepasselijke reglementering.
Wanneer je solliciteert bij Familiehulp, verklaar je deze privacyverklaring te hebben gelezen en in te
stemmen met de inhoud ervan.

8. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Familiehulp heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt
-

Post via Familiehulp vzw, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel
E-mail via fvg@familiehulp.be

