Privacy beleid sollicitaties/opdrachtgevers
Voor sollicitanten
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Je moet er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig
en vertrouwelijk omgaan met je gegevens. Hieronder lees je hoe we dit doen.

Als onderdeel van het sollicitatieproces vragen wij van kandidaten een CV. Dit CV wordt
gedeeld met de mensen die tijdens de sollicitatie een oordeel moeten vormen. Als dit
leidt tot afwijzing wordt je CV binnen een jaar na afwijzing vernietigd. Als het leidt tot een
arbeidsovereenkomst wordt je CV bewaard voor de duur van de arbeidsovereenkomst
en de daarop aansluitende wettelijke bewaartermijn. Als het leidt tot opname in het
actieve zzp-bestand, dan wordt het CV bewaard voor zolang de relatie tussen de
desbetreffende ZZP-er en Timantti loopt. Ten alle tijd kan deze opdracht geven het CV
te verwijderen.
Voor opdrachtgevers

Voor het CV dat u via Timantti ontvangt geldt het volgende:
•
•
•

•

U mag het CV uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u het heeft gevraagd.
U mag het CV alleen laten lezen aan mensen die het nodig hebben voor het
genoemde doel.
U dient uw gegevensverwerking afdoende te beveiligen met technische én
organisatorische maatregelen, om zo te voorkomen dat persoonsgegevens in
verkeerde handen komen.
U dient het CV te vernietigen als het niet meer nodig is voor het genoemde doel.

Op deze manieren geven wij op passende wijze invulling aan de AVG. Heeft u nog
vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact op privacy@timantti.nl.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar privacy@Timantti.nl.
Ter bescherming van uw privacy en uw gegevens zullen wij bij een verzoek van u verlangen,
dat u bereid bent om uzelf te legitimeren. Dit om te voorkomen, dat iemand anders zich als u
kan voordoen.

