Dit privacy-statement informeert over de wijze waarop het Zuid-Hollands Landschap de
gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en
selectie procedures bij Zuid-Hollands Landschap.
Het Zuid-Hollands Landschap volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG).
Dit privacy-statement kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus
regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.
Doeleinden van het verzamelen en verwerken
De gegevens en documenten die door jou ten behoeve van de sollicitatie worden verstrekt,
bijvoorbeeld via info@zhl.nl of via de website, worden door het Zuid-Hollands Landschap
onder meer verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen ZuidHollands Landschap. Om een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste
vacatures, kan het werving- en selectieproces bij het Zuid-Hollands Landschap bestaan uit
het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij
behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere
kennismaking, voor zover van toepassing en het contact opnemen met opgegeven
referenten/opleidingsinstituten.
Daarnaast kunnen je gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie over
andere vacatures waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen. Verder kunnen de
gegevens worden gebruikt om je algemene informatie te versturen, bijvoorbeeld over de
Zuid-Hollands Landschap-organisatie.
Als je wordt aangenomen, kunnen je persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de
arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie binnen de ZuidHollands Landschap-organisatie.

Welke gegevens worden verwerkt?
Het Zuid-Hollands Landschap verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de
werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou
worden verstrekt, waaronder NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en een eventueel
toegevoegde foto. Verder kunnen je opleiding, gevolgde cursussen, stages en de
arbeidsgeschiedenis relevant zijn. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed
gedrag worden gevraagd.
Indien dit voor de functie nodig is, kan een psychologische keuring, dan wel een assessment
noodzakelijk zijn. In dat geval worden aan degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn,
die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het
assessment.
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Het bewaren van gegevens
Het Zuid-Hollands Landschap bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk
vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure. Het kan zijn dat we je
gegevens wat langer willen bewaren, bijvoorbeeld omdat we op het moment van solliciteren
geen passende vacature hebben. We slaan je gegevens dan graag op in een talentpool,
zodat we je in een later stadium opnieuw kunnen benaderen. Dit doen we alleen als je
akkoord bent gegaan met dit privacy-statement.
Rechten als sollicitant
Als sollicitant heb je het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens.
Verzoeken op dit gebied kun je richten aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar
aanleiding van een dergelijk verzoek, kun je als sollicitant vragen om je gegevens te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld
feitelijk onjuist zijn.
Mocht je een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens dan
kun je je ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over dit privacy-statement en de wijze waarop het Zuid-Hollands
Landschap omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten kun je richten aan:
n.vanbergen@zhl.nl. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over het privacystatement en het verzamelen en verwerken van gegevens door Zuid-Hollands Landschap in
het kader van werving en selectie.
Gouda, 5 januari 2021
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