
 
 
 

Privcayinformatie_Sollicitanten  Pagina 1 van 3 
 

VU Pleegzorg West-Vlaanderen vzw - Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare 

www.pleegzorgwestvlaanderen.be - ondernemingsnummer 0535 592 230 - RPR Gent, afd. Kortrijk 

Privacy informatie voor sollicitanten 
 

Als je bij ons solliciteert, vertrouw je ons persoonsgegevens toe. We begrijpen dat dit voor ons een 

grote verantwoordelijkheid is en doen er alles aan om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en ze 

te beschermen. 

 

Dit document is specifiek gericht op de wijze van verwerken van je persoonsgegevens in kader van je 

sollicitatie bij Pleegzorg West-Vlaanderen. We baseren ons hiervoor op de privacyverklaring van de 

diensten voor pleegzorg beschikbaar op onze website.  
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1. Identificatie en contactgegevens 
 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Pleegzorg West-Vlaanderen VZW,  met 

maatschappelijke zetel te Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0535 592 230 en vertegenwoordigd door, 

Nathalie Dessein, Algemeen directeur. 

2. Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig? 
  

Onderstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject.  

Je reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij je jouw geïnformeerde, vrije, 

specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van jouw gegevens. Je kan 

deze toestemming altijd intrekken. Contacteer ons hiervoor via vacature@pleegzorgwvl.be.  

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
 

We verzamelen persoonsgegevens via het sollicitatieformulier, met name:   

- Identificatiegegevens 

- Contactgegevens 

- Opleidings- en beroepsgegevens 

- Gegevens m.b.t. je professionele ervaring (vorige werkgever(s), functie, met inbegrip van 

referenties (wat impliceert dat je ons de toestemming geeft om deze referenties te 

contacteren) 

- Eventuele andere persoonlijke gegevens die je ons meedeelt bij je sollicitatie 

Het sollicitatieformulier bevat een aantal verplichte inputvelden en de mogelijkheid om documenten 

op te laden (zoals CV en je motivatiebrief).  

 

4. Wie heeft toegang tot je gegevens? 
 

Het directieteam, de medewerkers van de HR-dienst en de medewerkers van Pleegzorg West-

Vlaanderen VZW die betrokken zijn bij het werving- en selectieproces hebben toegang tot je 

persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Wanneer wordt samengewerkt met 

een externe partij, gaat deze eveneens zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving met je 

gegevens om. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Pleegzorg West-Vlaanderen 

VZW en worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven voor andere doeleinden dan vermeld in 

deze privacyverklaring. 
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5. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? 
 

Door het sollicitatieformulier in te vullen en je akkoord verklaring te geven met betrekking tot de 

modaliteiten van deze privacy informatie en de vermelde bewaartermijn van 12 maanden, geef je 

ons de toestemming om je persoonsgegevens, je CV en motivatiebrief te bewaren in het kader van 

werving en selectie. Na afloop van de selectieprocedure worden je gegevens bewaard voor zover dit 

wettelijk verplicht is, of in het kader van eventueel toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij 

jouw profiel. We bewaren je persoonsgegevens 12 maanden na de afsluitdatum van je sollicitatie. Als 

je meermaals solliciteert binnen de bewaartermijn, zal telkens de afsluitdatum van de laatste 

sollicitatie gebruikt worden.  

6. Hoe worden je persoonsgegevens beschermd? 
 

In een gedetailleerd informatieveiligheidsbeleid en -plan beschrijven en actualiseren we voortdurend 

hoe we omgaan met informatieveiligheid met de meest passende technische en organisatorische 

maatregelen. We hebben hierbij aandacht voor online, offline, digitaal en fysieke beveiliging van je 

persoonsgegevens. Dit wil zeggen dat ook intern gegevens afgeschermd worden volgens de idee 

‘need to know’ ten aanzien van onze medewerkers. In kader van je persoonsgegevens in functie van 

solliciteren zijn deze gegevens enkel toegankelijk voor de medewerkers van Pleegzorg West-

Vlaanderen VZW die betrokken zijn bij het werving- en selectieproces. Als medewerker van Pleegzorg 

West-Vlaanderen VZW zijn zij contractueel verbonden om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en 

de privacy van sollicitanten respecteren. 

7. Wat verwachten we van jou? 
 

Wanneer je solliciteert via de website vragen we jou om ons een aantal gegevens te bezorgen zodat 

we je kunnen contacteren en je sollicitatie efficiënt kunnen verwerken. Je bezorgt ons de nodige 

informatie zodat we een waar en getrouw beeld krijgen om de geschiktheid voor de vacature te 

kunnen beoordelen.  Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien je de gevraagde 

persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen. 

Wanneer je solliciteert, bevestig je de privacyverklaring te hebben gelezen en in te stemmen met de 

inhoud ervan, zoals uitdrukkelijk wordt gevraagd op het sollicitatieformulier. 

8. Wat zijn je rechten met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens? 
 

Je hebt het recht1 om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren (aanvullen of wijzigen) 

of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Je 

kan hiervoor contact opnemen via vacature@pleegzorgwvl.be. Voor vragen, opmerkingen of 

verzoeken met betrekking tot de verwerking van je gegevens en de inhoud van deze 

privacyverklaring kan je mailen naar privacygewijs@pleegzorgwvl.be.  

 
1 Artikel 17 uit de GDPR wetgeving. 
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