
 
 

1. Bedrijfsgegevens  
 
Naam bedrijf: SollicitatieConsult  

Website: http://www.sollicitatieconsult.nl  

Inschrijfnummer KvK: 64830926  

BTW-nummer: NL001117535B91 

 

2. Technische informatie    
 

Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, 

browser en hoe je onze website of de app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of de 

app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.   

3. Cookies   
  

SollicitatieConsult maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken 

hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen 

op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je 

computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine 

stukjes informatie herkend wat je bezoek eenvoudiger maakt.   

4. Persoonsgegevens die wij verwerken  
 

SollicitatieConsult verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en wij onze diensten zo goed mogelijk kunnen verlenen, waaronder coaching, training en 

outplacement diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.   

Persoonsgegevens die wij verwerken  

- NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens • 

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht  

- Curriculum vitae   

- Gegevens over trainingen en opleidingen 

- Gegevens over beschikbaarheid  

- Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 

geschiktheid van de kandidaat, zoals referenties en getuigschriften en gegevens betreffende 

werkervaring  

- Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)  

- Eventuele social media profielen en portfolio’s welke door uzelf verstrekt worden  

- Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist 

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet 

5. Waarom we gegevens nodig hebben  
 
SollicitatieConsult verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:  

 

- Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.  

- Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling 

naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van 

testresultaten.  

- Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van 

SollicitatieConsult en van derden.  

- Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor 

je interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). 

-  
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- Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid 

opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het 

werk te helpen.  

- Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de 

opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.  

- Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, 

opleiding en testen.  

- Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.  

- Het afhandelen van jouw betaling.  

- Om documenten en diensten bij je af te leveren. 

- SollicitatieConsult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 

6. Derden   

SollicitatieConsult kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, 

onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens SollicitatieConsult diensten 

verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties 

7. Beveiliging  
 

SollicitatieConsult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 
of stuur een email naar info@sollicitatieconsult.nl. 
 
8. Wat zijn jouw rechten   

 
Je hebt altijd het recht om een verzoek in te dienen voor; inzage in de persoonsgegevens die wij 

verwerken, rectificatie van je persoonsgegevens, verwijdering van je persoonsgegevens of 

beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een 

wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen, 

beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens, overdracht van je 

gegevens. Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, 

heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw 

toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van 

jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval 

verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals 

een overeenkomst of wettelijke verplichting.  

9. Hoe lang we gegevens bewaren  
 

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De 

vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele 

claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan 

noodzakelijk.  

10. Wijzigingen   
 

De inhoud van deze verklaring kan op elk moment door SollicitatieConsult worden gewijzigd. Deze 

wijziging zal via een mailing of bij een eerstvolgend contact tussen jou en SollicitatieConsult 

worden gecommuniceerd. 
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