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PRIVACYVERKLARING - SOLLICITANTEN 
 

 

1. INLEIDING 

 

In lijn met de algemene verordening gegevensbescherming (« AVG ») wensen we met deze 

privacyverklaring u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de 

beoordeling van uw sollicitatie. 

 

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking (dit is de entiteit die bepaalt waarom en hoe uw 

persoonsgegevens verwerkt worden in de context van uw sollicitatie) is de vennootschap van de Spadel 

groep waarvoor u gesolliciteerd heeft (“Wij” of “Spadel”). Een volledige lijst van de vennootschappen van 

de Spadel groep kan teruggevonden worden op het einde van deze privacyverklaring, samen met hun 

volledig adres.  
 

3. DOELEN VAN DE VERWERKING EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het kader van de beoordeling van uw sollicitatie (evenals 

gelieerde doeleinden) en gebruiken ze niet voor andere doeleinden. 

 

Doel 

 

Wettelijke grondslag 

 

Beoordeling van uw sollicitatie 

 

 

Precontractuele maatregelen die op uw verzoek 

worden genomen 

 

 

Naleven van onze wettelijke verplichtingen in het 

kader van de beoordeling van uw sollicitatie 

 

 

Wettelijke verplichtingen 

 

Verificatie van de informatie die u ons bezorgde 

samen met uw sollicitatie 

 

 

Gerechtvaardigd belang van Spadel om de 

kwaliteiten en kwalificaties van sollicitanten te 

verifiëren. 
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Doel 

 

Wettelijke grondslag 

Interne rapportering en implementatie van 

coherente rekruteringsbeleiden op groepsniveau  

Gerechtvaardigd belang van Spadel om 

kwalitatieve rapportering te garanderen, evenals 

gerechtvaardigd belang van Spadel om coherente 

rekruteringsbeleiden op groepsniveau tot stand te 

brengen. 

 

 

Ten uitzonderlijke titel, beheer van mogelijke 

geschillen die n.a.v. uw sollicitatie zouden kunnen 

ontstaan 

 

 

Wettelijke verplichtingen en verweer in het kader 

van gerechtelijke procedures. 

 

De volgende persoonsgegevens worden gewoonlijk van u verwerkt: 

 

- Contactgegevens; 

- Gezinssituatie; 

- Informatie over uw loon en voordelen en andere details voortvloeiend uit uw huidige professionele 

situatie; 

- Informatie over uw opleiding, kwalificaties en beroepservaring; 

- Enige andere informatie opgenomen in documenten die u aan ons heeft bezorgd, inclusief elektronische 

communicaties. 

 

Wij voeren geen profiling activiteiten uit, en er worden dus geen automatische beslissingen genomen op 

die basis. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden doorgaans door uzelf verstrekt. In bepaalde 

omstandigheden kunnen we bepaalde informatie of gegevens (waaronder m.b.t. uw opleiding of 

beroepservaring) bij derden verifiëren (opleidingsinstellingen of vorige werkgevers). 

 

4. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 

In het algemeen worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang als noodzakelijk voor de uitvoering 

van bovenvermelde doeleinden.  

 

Dat betekent in de meeste gevallen dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het 

rekruteringsproces. Indien we een arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst afsluiten, zullen uw 

persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst (we zullen u in 

dat geval apart informeren over de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens en de 

bewaringsduur hiervan).  

 

Indien uw sollicitatie niet weerhouden wordt, zullen uw persoonsgegevens in principe voor een période van 

5 jaar worden bewaard (behalve voor Devin EAD waar uw persoonsgegevens voor een periode van 6 

maanden zullen worden bewaard), dit om met u terug contact te kunnen opnemen bij vacatures of om een 

antwoord te kunnen bieden in geval van betwisting m.b.t. de redenen waarom uw sollicitatie niet 

weerhouden werd. 

 

5. DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 

Met het oog op een kwalitatievere en efficiëntere verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, 

kunnen wij overeenkomsten sluiten met derde partijen om de verwerking uit te voeren in onze naam en 
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uitsluitend conform onze instructies. Doorgaans betreft dit data hosting providers en rekruteringsbureaus. 

Wanneer persoonsgegevens naar zulke dienstverleners worden overgedragen, dan zijn zij gebonden door 

specifieke overeenkomsten en zijn zij ertoe gehouden om uw persoonsgegevens veilig te bewaren. 

 

Geschillen of andere incidenten kunnen er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke 

omstandigheden worden gedeeld met gerechtelijke instanties. 

 

In het kader van interne rapportering binnen de Spadel groep, om coherente rekruteringsbeleiden op 

groepsniveau tot stand te brengen en in bepaalde mate het beheer van rekrutering te centraliseren, kunnen 

uw persoonsgegevens ook worden gedeeld met andere vennootschappen van de groep die gevestigd zijn in 

België, Nederland, Frankrijk en/of Bulgarije. 

 

6. GRENSOVERSCHRIJDENDE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

De verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens (al dan niet binnen Spadel of naar derde partijen) 

kan een doorgifte van uw persoonsgegevens impliceren via verschillende netwerken, met inbegrip van een 

overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen. Uw persoonsgegevens zullen echter niet 

doorgegeven worden aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen 

beschermingsniveau aanbieden vergelijkbaar met dat aangeboden door het recht van de Europese Unie. 

 

7. RECHTEN 

 

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en om die te laten verbeteren indien die 

onjuist zijn. U heeft eveneens het recht om een verzoek in te dienen tot het wissen van uw persoonsgegevens 

wanneer die niet langer relevant zijn. Ondanks het feit dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om 

uw persoonsgegevens te laten wissen, is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten behouden 

in specifieke omstandigheden. 

 

U heeft daarenboven het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

omwille van gerechtvaardigde persoonlijke redenen en om te vragen om de verwerking te beperken in 

specifieke omstandigheden. 

 

Ten slotte heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een 

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (gegevensoverdraagbaarheid). 

 

8. CONTACTGEGEVENS 

 

Indien u vragen of bedenkingen heeft bij deze privacyverklaring, indien u bedenkingen heeft bij de 

verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht of indien u uw rechten wenst uit te 

oefenen zoals hierboven toegelicht, kan u ons contacteren door een e-mail te sturen naar 

privacy@spadel.com die geldt als centraal contactpunt. 

 

9. GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEITEN 

 

Noteer ten slotte dat u het recht heeft om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land waar de Spadel groepsentiteit 

waarbij u gesolliciteerd heeft is gevestigd. U vindt hieronder de contactgegevens van deze autoriteiten: 

 

Land Adres 

België Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35  
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1000 Brussel 

België 

 

Frankrijk Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 

75334 Paris CEDEX 07  

Frankrijk 

 

Nederland Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ Den Haag 

Nederland 

 

Bulgarije Commissie voor de bescherming van persoonlijke gegevens 

Boulevard Prof. Tsvetan Lazarov 2 

Sofia 1592 

Bulgarije 

 

 

 

10. LIJST VAN DE SPADEL GROEPSVENNOOTSCHAPPEN 

 

Vennootschap Adres 

Spadel NV Gemeenschappenlaan 110 - 1200 Brussel - België 

Spa Monopole NV Rue Auguste Laporte 34 - 4900 Spa - België 

Bru-Chevron NV Les Bruyères 151 - 4987 Stoumont - België 

Spadel Nederland B.V. Brieltjenspolder 28 D - 4921 PJ Made - Nederland 

SA Eaux Minérales de 

Ribeauvillé 

48, route de Bergheim - 68150 Ribeauvillé - Frankrijk 

Les Grandes Sources de 

Wattwiller S.A.S. 

2 rue de Guebwiller - 68700 Wattwiller - Frankrijk 

Devin EAD 6 Vasil Levski Street - Devin 4800 - Bulgarije 

 

 


