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Privacybericht voor Kandidaten 
Als u een kandidaat bent voor een positie bij DeLaval, verzoeken wij u dit bericht aandachtig te lezen. Het vertelt 

u hoe en voor welke doeleinden DeLaval op u en andere kandidaten betrekking hebbende gegevens verwerkt in 

verband met het wervingsproces. Dit bericht kan worden aangevuld met privacyberichten voor bepaalde 

specifieke tools en diensten (zoals onlinetests die moeten worden afgelegd als onderdeel van het 

wervingsproces). 

CATEGORIEËN GEGEVENS 

DeLaval kan de volgende categorieën kandidaatgegevens verwerken: 

(a) identificatiegegevens (zoals voor- en achternaam, burgerlijke staat, nationaliteit, geboortedatum en 

-plaats), contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres) en nationale 

identificatiekenmerken (zoals identiteitskaartnummer of paspoortnummer, btw-nummer, door 

overheid verstrekt identificatienummer, socialezekerheidsnummer, rijbewijs en visum of 

immigratiestatus); 

(b) gegevens betreffende huidige en vroegere tewerkstelling (zoals functietitel, functiebeschrijving, 

bedrijfsnaam en geografische locatie, salaris en emolumenten), academische en professionele 

kwalificaties (zoals academische diploma's en titels, vaardigheden, taalvaardigheid en afgeronde 

opleidingen) en andere gegevens opgenomen in uw cv of sollicitatiebrief (zoals foto) of anderszins 

aan DeLaval verstrekt als onderdeel van het wervingsproces; 

(c) aantekeningen van besprekingen met u, door u verstrekte schriftelijke referenties en aantekeningen 

van gesprekken met door u aangewezen referenten; 

(d) indien van toepassing, gegevens betreffende de aan u geboden posities, met inbegrip van 

contractuele details; 

(e) gegevens die door u zijn toegevoegd aan uw profiel op een sociaal netwerk (zoals LinkedIn) of aan 

een wervingstool als onderdeel van het wervingsproces; 

(f) indien van toepassing, door u verstrekte gegevens in tests die u vrijwillig aflegt as onderdeel van het 

wervingsproces (zoals een persoonlijkheidstest); 

(g) indien van toepassing, gegevens die nodig zijn om uw toegang tot de kantoren van DeLaval te 

beheren en monitoren (zoals toegangspassen en -registratie) en uw gebruik van de IT-infrastructuur 

van DeLaval (zoals gebruikersgegevens en wachtwoordresetgegevens); 

(h) indien van toepassing, gegevens over op u betrekking hebbende rechtsvorderingen. 

De aanvullende privacyberichten voor specifieke tools en diensten kunnen nog andere categorieën 

kandidaatgegevens bevatten die worden verwerkt door DeLaval. 

DOELEINDEN VAN VERWERKING 

De kandidaatgegevens in het bezit van DeLaval worden gebruikt voor het beheer van en de besluitvorming tijdens 

het wervingsproces. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het beheren en monitoren van toegang tot 

de kantoren van DeLaval en gebruik van de IT-infrastructuur, alsmede voor het beheer van rechtsvorderingen. 

Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden als vermeld in de aanvullende 

privacyberichten of met betrekking tot het verzamelen of gebruik van specifieke gegevens, en 

anonieme/geaggregeerde gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor andere doeleinden (zoals voor doelen 

gerelateerd aan de in het wervingsproces gebruikte onlinetools, bijvoorbeeld om statistieken te verzamelen over 

hoe die tools worden gebruikt). 

Als u een dienstverband aangaat met DeLaval, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om de werkverhouding 

te beheren, om uw werk te plannen, organiseren, beheren en op te volgen en voor beheer van andere 

werkgerelateerde activiteiten. In dat geval ontvangt u aanvullende informatie over de verwerking van 

werknemersgegevens door DeLaval. 

ONTVANGERS 

Toegang tot de kandidaatgegevens in het bezit van DeLaval is voorbehouden aan de kandidaat op wie ze 

betrekking hebben en personeel dat (of, waar noodzakelijk, dienstverleners die) er toegang toe moet(en) hebben 

voor de bovenvermelde doelen. Tenzij anders vermeld of vanzelfsprekend voortvloeiend uit de omstandigheden, 

zullen op u betrekking hebbende gegevens in het bezit van DeLaval derhalve uitsluitend worden vrijgegeven aan 

de HR-afdeling en de rekruterende manager(s) (en diens/hun managers), alsmede aan personeel dat (of, waar 

van toepassing, externe dienstverleners die) toegang moet(en) hebben tot de betreffende gegevens voor beheer 

van het wervingsproces (zoals personeelsadviseurs), voor het technisch beheer van de kantoren en de IT-
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infrastructuur van DeLaval (waaronder bepaalde IT-medewerkers) of voor het beheer van rechtsvorderingen. De 

gegevens kunnen ook worden vrijgegeven als dat is vereist ingevolge toepasselijke wetgeving. Voorts kan 

DeLaval anonieme/geaggregeerde gegevens delen met externe partijen (bijvoorbeeld om statistieken te 

verzamelen over het gebruik van bepaalde wervingstools). 

Als u wilt weten welke dienstverleners eventueel toegang hebben tot de op u betrekking hebbende gegevens die 

in het bezit zijn van DeLaval en voor welke doeleinden die dienstverleners toegang krijgen (hetgeen bijvoorbeeld 

aan de orde kan zijn bij uitbestede werving en selectie), kunt u contact opnemen met DeLaval. 

TOESTEMMING EN RECHTSGROND 

Voor bepaald specifiek gebruik van kandidaatgegevens kan DeLaval voorafgaand uw toestemming vragen. 

Dergelijke toestemming kan worden gegeven bijvoorbeeld in de vorm van een specifiek toestemmingsformulier 

of door vrijwillig gegevens te verstrekken nadat u bent ingelicht over hoe die gegevens zullen worden gebruikt 

(bijvoorbeeld als u vrijwillig deelneemt aan een persoonlijkheidstest in het kader van de wervingsprocedure). 

Waar op u betrekking hebbende gegevens worden gebruikt zonder dat DeLaval daarvoor uw toestemming heeft 

gevraagd, ligt de rechtsgrond voor de verwerking ervan in de door DeLaval nagestreefde gerechtvaardigde 

belangen (de eerder omschreven doeleinden), welke DeLaval op basis van ampele afweging niet ondergeschikt 

acht aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bepaalde verwerking van op u betrekking hebbende 

gegevens kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

BEWARING EN VEILIGHEID 

De op u betrekking hebbende gegevens die in het bezit zijn van DeLaval worden niet langer bewaard dan 

redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven uiteengezette verwerkingsdoeleinden. Dit houdt in dat, tenzij u 

wordt aangesteld of toestemming geeft aan DeLaval om uw gegevens te bewaren voor toekomstige 

wervingsprocedures, uw gegevens worden bewaard totdat de termijn waarbinnen rechtsvorderingen betreffende 

het wervingsproces moeten worden ingediend, is verstreken. Als echter vorderingen tussen u en DeLaval 

resteren, worden de gegevens die voor behandeling daarvan benodigd zijn, voor dat doel bewaard.  

DeLaval (of, waar van toepassing, diens dienstverleners) heeft (hebben) fysieke, technische en organisatorische 

maatregelen getroffen ter verzekering van een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico’s van het 

verwerken en de aard van de gegevens. Dergelijke maatregelen worden geïmplementeerd om: (a) te zorgen dat 

toegang tot de gegevens is voorbehouden aan bevoegd personeel en voor wettelijk toegestane doeleinden; (b) 

te zorgen dat uitsluitend personeel dat toegang dient te hebben tot de gegevens, bevoegd is toegang te krijgen 

tot die gegevens; (c) te zorgen dat dergelijk bevoegd personeel is onderworpen aan passende verplichtingen tot 

geheimhouding van de gegevens; en (d) de gegevens te beschermen tegen onbevoegde publicatie en toegang 

en onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies en wijziging. 

De op u betrekking hebbende gegevens die in het bezit zijn van DeLaval kunnen ten behoeve van en met 

inachtneming van respectievelijk de doeleinden en beperkingen als hierboven omschreven, worden doorgegeven 

aan en tussen alle landen waar DeLaval of diens relevante dienstverleners zich bevinden. Indien anders dan op 

uw verzoek of noodzakelijk voor de behandeling van een rechtsvordering, gegevens worden overgebracht naar 

landen buiten de Europese Unie, zal DeLaval zorgen voor passende waarborgen ter bescherming van de 

gegevens (bijvoorbeeld in de vorm van ‘modelcontractbepalingen’ vastgesteld door de Europese Commissie). 

OVERIGE INFORMATIE  

Onder voorbehoud van beperkingen ingevolge geldende wetgeving heeft u het recht om informatie te vragen 

betreffende de verwerking van op u betrekking hebbende gegevens door DeLaval, om toegang te verkrijgen tot 

die gegevens en om DeLaval te verzoeken op u betrekking hebbende gegevens die onjuist, onvolledig, 

verwarrend of verouderd zijn, te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, te blokkeren of te verwijderen. U heeft 

tevens het recht om u op gerechtvaardigde gronden te verzetten tegen de verwerking van op u betrekking 

hebbende gegevens (met name indien u daartoe ingevolge toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming gerechtigd bent) en om eerder door u gegeven toestemming tot het verwerken van 

dergelijke gegevens in te trekken. Dit heeft uitsluitend toekomstige werking, geen terugwerkende kracht. Als u 

van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens strijdig is met de 

toepasselijke wetgeving, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende 

autoriteit. 

De rekruterende DeLaval-entiteit (m.a.w. de entiteit waaraan uw cv is verstrekt of die is vermeld in de betreffende 

vacaturepublicatie) is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ ten aanzien van uw gegevens. Voor de 

bovenomschreven doeleinden kunnen de gegevens echter eveneens worden verwerkt door andere entiteiten van 

DeLaval. Gedetailleerde gegevens betreffende de entiteiten binnen de DeLaval Group zijn te vinden op 

http://www.delaval.com/legal/. 

http://www.delaval.com/legal/
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Aanvullende informatie kan worden aangevraagd door een daartoe strekkend ondertekend en van datum voorzien 

verzoek te zenden aan de rekruterende DeLaval-entiteit. Actuele contactinformatie vindt u op 

http://www.delaval.com/legal/. 

UPDATES VAN DIT BERICHT 

In de toekomst kunnen extra functionaliteiten worden toegevoegd aan de wervingssystemen en -processen van 

DeLaval. Een door DeLaval bijgewerkte versie van dit Bericht zal in die gevallen beschrijven hoe en voor welke 

doeleinden DeLaval gegevens zal verwerken in verband met die nieuwe functionaliteiten. DeLaval kan dit Bericht 

eveneens bijwerken om aanvullende reikwijdte of doeleinden van gegevensverwerking in verband met het 

wervingsproces op te nemen. 

____________________ 
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