Privacyverklaring Solliciteren
Wanneer je bij Muiswerk solliciteert is het noodzakelijk dat Muiswerk enkele persoonlijke gegevens van je
vastlegt en verwerkt. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens dit zijn en hoe wij hier mee omgaan.

Persoonsgegevens en verwerking
Muiswerk verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw sollicitatie op een juiste en
zorgvuldige wijze te behandelen. Onderstaand is weergegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en
hoe lang deze gegevens door ons worden bewaard.
Persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres,
CV, motivatiebrief en
correspondentie.

Het behandelen van je
sollicitatie.

Tot maximaal acht weken na
de afwikkeling van de
sollicitatieprocedure.

Jouw gegevens in portefeuille houden
Standaard wordt jouw sollicitatie niet in portefeuille gehouden. Wil je dit wel, stuur ons dan een e-mail met
jouw verzoek via info@muiswerk.nl of neem het verzoek op in jouw motivatiebrief. Jouw sollicitatie met
bijbehorende persoonsgegevens worden dan gedurende één jaar bewaard.

Uitwisseling van gegevens
Jouw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen. Indien Muiswerk van plan is om referenties te
raadplegen dan zullen wij je vooraf om toestemming vragen.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens
Muiswerk zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen, voor passende beveiliging van de
persoonsgegevens die wij beheren. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving en is
de toegang tot de persoonsgegevens strikt gereguleerd. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens
uitsluitend binnen de EER (Europese Economische Ruimte) opgeslagen, zodat hierop altijd dezelfde
privacywetten van toepassing zijn als in Nederland.

Jouw privacyrechten
Overal waar jouw persoonsgegevens worden verwerkt heb je rechten ten aanzien van deze gegevens en
verwerking(en). Zo ook wanneer je bij ons solliciteert. Onderstaand lees je welke rechten dit zijn, wat ze
betekenen en hoe je daar een beroep op kunt doen.
Recht op inzage
Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons mag vragen of wij
persoonsgegevens van je hebben vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft geen reden te geven voor een
inzageverzoek.
Recht op rectificatie
Je hebt het recht om rectificatie van je persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat je aan Muiswerk mag
vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen wanneer je van mening bent dat ze
onvolledig of onjuist zijn.

Recht op vergetelheid
Je kunt aan Muiswerk vragen om jouw gegevens te wissen (het recht van vergetelheid). Wij wissen dan alle
gegevens die wij van jou hebben vastgelegd. Het spreekt voor zich dat wij jou dan niet langer kunnen
behandelen als kandidaat voor de functie waarop je solliciteerde.
Klachten
Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de deze
verklaring en/of de privacywet, dan kun je een privacyklacht indienen. Doe dit in eerste instantie bij
Muiswerk zelf. Je kunt jouw klacht in dat geval richten aan de Functionaris Gegevensbescherming (zie
onder). Heb je de indruk dat Muiswerk jouw klacht niet naar behoren afhandelt, dan kun je hierover een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn verplicht iedere klacht in behandeling te nemen.
Je kunt hen bereiken via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Een beroep doen op jouw rechten
Je kunt jouw schriftelijke verzoek of e-mail sturen aan:
Muiswerk Educatief
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
J.A. van Seumerenlaan 5-7
1422 XS Uithoorn
E-mail: privacy@muiswerk.nl

