Privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens bij het
gebruikmaken van het platform ‘Werkeninwestbrabant.nl’( hierna: WIWB).
WIWB wordt o.a. gebruikt voor het plaatsen van vacatures ten behoeve van werving en
selectie van personeel. Het platform wordt functioneel beheerd door het Mobiliteitscentrum.
De bij WIWB aangesloten organisaties zijn de gebruikers van het platform. Voor een
overzicht van de aangesloten organisaties klik hier.
Als Mobiliteitscentrum zijn wij de verwerker van uw persoonsgegevens. Wij bieden
ondersteuning aan onze gebruikers bij systeem foutmeldingen, vragen en wensen over het
platform. Tevens coördineren wij de opgehaalde wensen en ontwikkelbehoeften richting de
leverancier. De betreffende organisatie waar u uw sollicitatie naar verzendt, is de
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.
Het Mobiliteitscentrum vindt het van belang dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden
verwerkt en beveiligd. Met dat als uitgangspunt leggen wij u graag uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Bekijk hieronder welke
categorie op u van toepassing is.
Heeft u gesolliciteerd via WIWB?
Om te kunnen solliciteren vragen wij u om uw voor- en achternaam en uw e-mailadres op te
geven. Vervolgens wordt gevraagd om uw CV en motivatiebrief te uploaden. Nadat u deze
gegevens heeft ingevuld wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de
gegevens die u hebt opgegeven tijdens uw sollicitatie. Hierin worden ook de documenten
opgeslagen die u hebt geüpload, zoals uw CV en motivatiebrief.
Heeft u een Job Alert aangemaakt?
Om een Job Alert aan te maken vragen wij u om uw e-mailadres en wachtwoord in te geven.
In de Job Alert geeft u zelf de filterinstellingen van vacatures aan. Als er passende vacatures
zijn, ontvangt u maximaal één e-mail per dag.Via uw inloggegevens beheert u de instellingen
van de Job Alert.
Heeft u zich aangemeld voor een loopbaantraject of mobiliteitstraject?
De medewerkers van de aangesloten organisaties kunnen een loopbaantraject of
mobiliteitstraject volgen. Bij een loopbaan/mobiliteitstraject kan de coach een aantal
persoonsgegevens van u vastleggen. De volgende velden bevatten een sterretje en zijn
verplicht: voornaam, achternaam, aangesloten organisatie en zakelijk e-mailadres. Alle
andere velden zijn niet verplicht om in te vullen, maar kunnen door u dus wel ingevuld
worden. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: geboortedatum, geslacht, e-mailadres
privé, telefoonnummer privé, telefoonnummer zakelijk, telefoonnummer mobiel, LinkedIn
profiel, adres, postcode en woonplaats. Gedurende het traject wordt een dossier van het
begeleidingstraject opgebouwd. Het dossier kan een cv en motivatiebrief bevatten. Ook
worden notities en gespreksverslagen bijgehouden. Na beëindiging van het traject worden
de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.
Heeft u zich aangemeld voor een opleiding, training of workshop?
Medewerkers van aangesloten organisaties kunnen zich aanmelden voor een opleiding,
training of workshop. Bij de aanmelding wordt om uw naam, zakelijke e-mailadres, functie,

organisatie en telefoonnummer gevraagd. Optioneel kunt u ook aangeven of u dieetwensen
heeft.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 Om uw sollicitatie te kunnen verwerken door de bij WIWB aangesloten organisatie en
uw persoonsgegevens te delen met de manager die een vacature heeft;


Om u te informeren over andere vacatures indien u een jobalert hebt aangemaakt;



Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per
vacature;



Om medewerkers van de aangesloten organisaties aan te kunnen melden voor
trainingen, opleidingen en workshops;



Om zorgvuldig advies te kunnen geven aan medewerkers die een begeleidingstraject
volgen/ hebben gevolgd.

Op basis van welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens mogen pas verwerkt worden als de verwerking wordt gebaseerd op één
van de zes grondslagen. Het Mobiliteitscentrum beroept zich op de volgende grondslagen:
 De persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst of
voorgenomen overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is wanneer u solliciteert op een
vacature van de aangesloten organisaties.
 U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor het gebruiken van uw
persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld voor het volgen van een
training of een loopbaantraject.
Gebruik door derden
Voor het technische beheer van het platform WIWB heeft het Mobiliteitscentrum een derde
partij ingeschakeld. Met deze derde partij heeft het Mobiliteitscentrum een
verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens bij die
derde net zo veilig zijn als bij het Mobiltieitscentrum.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Sollicitatiegegevens worden binnen 4 weken na
afsluiting van de procedure door de gebruiker van de betreffende organisatie verwijderd.
Daarbij worden alle bijlagen van sollicitanten (cv en motivatiebrief) uit het systeem en van de
server verwijderd.
Beveiliging persoonsgegevens
Voor de persoonsgegevens die verwerkt worden binnen het platform WIWB wordt gebruik
gemaakt van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte
persoonsgegevens, onder meer ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot deze
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server.

U heeft de volgende rechten
 Het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om een bevestiging te ontvangen
dat u persoonsgegevens verwerkt worden;
 Het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist; Wilt u het
account voor Jobalert laten verwijderen? Stuur dan een e-mail aan
mobiliteitscentrum@west-brabant.eu
 Het recht om uw gegeven toestemming in te trekken.
 Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of een andere organisatie;
 Als uw geregistreerde persoonsgegevens niet kloppen, kunt u contact opnemen met
het Mobiliteitscentrum of de aangesloten organisatie;
 Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 Het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken, oftewel verzoeken
tijdelijk te stoppen met het gebruikmaken van uw persoonsgegevens;
Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via
privacy.officer@west-brabant.eu

Vragen?
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact
opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van het Mobiliteitscentrum Regio
West-Brabant via fg@west-brabant.eu.

