Privacy verklaring werving & selectie
Deze privacyverklaring is bedoeld om u als sollicitant te informeren over de wijze waarop
Square Four de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt. Deze
privacyverklaring wordt geregeld aangepast aan recente ontwikkelingen.
Square Four respecteert de privacy van haar sollicitanten en houdt zich bij het
verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van uw persoonsgegevens is
Square Four gevestigd te Alkmaar (1814 GA), aan de Kennemerstraatweg 23.
Indien u reageert op door ons gepubliceerde vacatures of ons een open sollicitatie stuurt,
dan verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf. Dit betreft bijvoorbeeld uw NAWgegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae, gegevens die
betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en
stages en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Indien u ons
ongevraagd aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geeft u door deze actieve
handeling expliciet toestemming om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te
verwerken in het kader van de werving & selectieprocedure.
Indien dit voor een functie van toepassing is zijn aanvullende selectieprocedures/middelen onderdeel van de werving en selectie, zoals bijvoorbeeld een psychologisch
onderzoek
en/of
assessment,
een
aanstellingskeuring
en/of
een
verplicht
antecedentenonderzoek. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering
daarvan belast zijn, alleen die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het
oog op deze aanvullende selectiemiddelen. Hierover zult u vooraf worden geïnformeerd.
Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen
voor verdere vragen en/of om u uitnodigen voor een (kennismakings)gesprek, met u te
communiceren over het verloop van de werving & selectieprocedure, om contact op te
nemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten en de beoordeling van uw
geschiktheid voor een vacature. Indien u wordt aangenomen kunnen de verkregen
persoonsgegevens
verder
worden
verwerkt
voor
de
uitvoering
van
de
arbeidsovereenkomst.
Square Four gaat zorgvuldig met uw gegevens om en heeft passende
beveiligingsmaatregelen getroffen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd
zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, opzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens
die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de werving & selectieprocedure toegang
moeten hebben.
Als wij via Internet en/of Sociale Media informatie over u verkrijgen, zijn wij ons ervan
bewust dat deze informatie niet altijd juist, accuraat en/of relevant is. De verkregen
openbare informatie zal, indien relevant, met u worden besproken, met uitdrukkelijke
vermelding van de bron. Indien een referentie wordt opgevraagd bij derden of indien
nader onderzoek noodzakelijk is, wordt daartoe aan u vooraf om toestemming gevraagd,
tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd uiterlijk 4 weken na het eindigen van de
werving & selectieprocedure, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor
een periode van maximaal 1 jaar te bewaren in het kader van eventuele toekomstige
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vacatures. U kunt uw gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dient u
een bericht te sturen aan info@squarefour.nl.
U heeft het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken op dit
gebied dienen te worden gericht aan info@squarefour.nl. U kunt verzoeken deze
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien
uw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. U zult
zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een
reactie ontvangen. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd.
Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan
kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit
Persoonsgegevens).
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