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Privacyverklaring voor sollicitanten 
Als jij bij ons solliciteert, verwerken wij persoonsgegevens van jou. Wij hechten er grote waarde aan 

dat jouw gegevens correct en zorgvuldig door ons worden gebruikt. Via deze privacyverklaring leggen 

we aan je uit welke informatie we van je verwerken in de sollicitatieprocedure en als je voor ons 

komt werken, en waarom en hoe we dat doen.   

 

JWGD is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens 

JW Gerechtsdeurwaarders B.V. (Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders) is verantwoordelijk 

voor het zorgvuldig gebruik van jouw persoonsgegevens. Zo bepalen wij welke gegevens we 

verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken je persoonsgegevens 

door ze op te slaan. Wij houden ons daarbij aan de wetten en regels die hiervoor gelden.  

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Door de sollicitant verstrekte gegevens 

Als je je aanmeldt voor informatie over nieuwe vacatures, bewaren we de volgende 

persoonsgegevens:  

▪ e-mailadres 

▪ functie 

▪ vestiging 

▪ curriculum vitae (cv) 

 

Op het moment dat je rechtstreeks bij ons solliciteert, bewaren wij de aan ons toegezonden 

persoonsgegevens, waaronder:  

▪ voorletters, achternaam, en roepnaam 

▪ adres en woonplaats   

▪ telefoonnummer 

▪ e-mailadres 

▪ curriculum vitae (cv) 

▪ motivatie 

 

In het kader van een screening die voor een bepaalde functie vereist kan zijn, verwerken we 

daarnaast: 

▪ verklaring omtrent gedrag  

▪ insolventiegegevens  

▪ antecedentenverklaring 

 

Door de personeelsintermediair verstrekte gegevens 

Wanneer jij via een personeelsintermediair bij ons solliciteert, ontvangen wij jouw persoonsgegevens 

van hen, zoals:  

▪ voorletters, achternaam, en roepnaam 

▪ adres en woonplaats   
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▪ curriculum vitae (cv)  

▪ korte introductie van sollicitant 

 

Op het moment dat je voor ons gaat werken 

Als je voor ons komt werken, verwerken we aanvullend: 

▪ diploma’s en certificaten 

▪ burgerservicenummer (BSN) 

▪ IBAN-nummer 

▪ loonbelastingverklaring 

▪ kopie geldig identiteitsbewijs/paspoort 

▪ overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris-, pensioen- en 

verzuimadministratie 

 

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?  

In het algemeen verzamelen wij je gegevens alleen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor 

een bepaalde vacature, meer specifiek:  

▪ om te beoordelen of jij geschikt bent voor de functie. 

▪ om een arbeidsrelatie met je te kunnen aangaan.   

▪ om een screening naar de integriteit, betrouwbaarheid  of strafrechtelijk verleden 

van een sollicitant te kunnen uitvoeren. 

▪ om jou op de hoogte  te kunnen stellen van een nieuwe vacature. 

 

Zodra je voor ons komt werken hebben we jouw persoonsgegevens nodig voor salarisverwerking, 

verlof- en verzuimregistratie, pensioen- en verzekeringsadministratie en ter nakoming van onze re-

integratieverplichtingen en andere wettelijke verplichtingen. 

 

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verzamelen?   

Als potentiële werkgever mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken, omdat: 

▪ wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld een integriteits- en 

betrouwbaarheidstoetsing voor een bepaalde functie. 

▪ wij daarvoor in een aantal gevallen jouw uitdrukkelijke toestemming hebben 

ontvangen.  

▪ het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang.  

Daarbij zullen wij een afweging maken of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw 

belang bij privacy.  

 

Als werkgever mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken, omdat: 

▪ het noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

▪ wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de vastlegging van je 

kopie identiteitsbewijs. 
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Met welke derden delen we jouw gegevens?  

JWGD kan je gegevens delen met andere partijen. Dat doen we alleen als dat mag op basis van 

geldende privacywetgeving. Dat kunnen partijen zijn die betrokken zijn bij de werving en screening 

van personeel of referenties die je hebt opgegeven. Tijdens jouw dienstverband zijn dit 

overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, en zakelijke relaties, zoals de arbodienst en de 

pensioenverzekeraar.  

 

Met onze salarisverwerker die voor ons gegevens van je verwerkt, hebben wij afspraken over de 

beveiliging, geheimhouding en rechten die jij hebt. 

JWGD deelt geen gegevens met partijen die buiten Nederland zijn gevestigd. 

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?  

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We houden verder rekening met 

de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat als jij bij ons solliciteert wij jouw persoonsgegevens 

tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren, als het niet tot een arbeidsrelatie 

komt. Met jouw toestemming bewaren we deze gegevens maximaal één jaar in onze vacaturebank.  

Wanneer je voor ons komt werken, bewaren wij fiscale gegevens zeven jaar. De bewaartermijn van 

veel andere persoonsgegevens eindigt twee jaar na einde van het dienstverband.   

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij 

zorgen we onder andere voor adequate toegangsbeveiliging van onze systemen en gegevens, 

netwerkbeveiliging, veilige communicatiekanalen en periodieke evaluatie van onze maatregelen.   

 

Welke privacyrechten heb je?   

▪ Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. 

▪ Je mag ons vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als ze 

onvolledig of onjuist zijn. 

▪ Je kunt vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. We zullen je verzoek 

altijd zorgvuldig beoordelen en laten je weten of we de persoonsgegevens kunnen 

verwijderen. Soms zijn we verplicht om deze langer te bewaren.   

▪ Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke 

redenen niet langer te gebruiken.  

▪ Je kan vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen 

dan beoordelen of jouw verzoek voor beperking in aanmerking komt. 

 

Je verzoek kun je schriftelijk of per e-mail sturen via de contactgegevens hieronder.  

We zorgen er voor dat je binnen de daarvoor geldende termijn een inhoudelijke reactie van ons 

ontvangt.  
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Contact?  

Met vragen, opmerkingen of voor de uitoefening van privacyrechten kun je bij onze FG terecht. 

 

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming 

Naam : M.T. Souman  

Organisatie : JWGD 

Postadres : Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk 

Telefoon  : 088 579 91 28 

E-mail adres : fg@jwgd.nl  

 

Onze algemene contactgegevens 

Bezoekadres : Drielandendreef 38 

  3845 CA Harderwijk 

Postadres : Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk 

Telefoon : 088 579 90 00 

E-mail : info@jwgd.nl  

 

Een klacht indienen?  

Ben je ontevreden over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je een 

klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag  

  (alleen volgens afspraak) 

Postadres : Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 

Telefoon :  0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten) 

Openingstijden :  op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur 

 

Aanpassing van deze privacyverklaring 

Wij zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe 

of andere persoonsgegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van 

wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen. 
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