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Privacyverklaring voor sollicitanten 
 
In het kader van de sollicitatieprocedure is SnelStart (hierna aangeduid als ‘we/wij’ of ‘ons/onze’) 
verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. We houden ons 
aan de regelgeving die vastgelegd is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna; 
AVG). We zullen daarom jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en beveiligen. In deze 
privacyverklaring voor sollicitanten lees je waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe 
we daarmee omgaan. 
 
Indien je bij ons solliciteert, zullen we diverse persoonsgegevens van jou verzamelen. Denk hierbij 
aan je naam en contactgegevens, jouw sollicitatiebrief en CV. Ook kunnen we referenties opvragen 
bij de werkgevers waar je in het verleden hebt gewerkt. 
 
We hebben deze gegevens nodig om een goed beeld te kunnen krijgen of jij een geschikte kandidaat 
bent voor ons en of we jou een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. In het kader van de zes 
grondslagen van de AVG verzamelen we gegevens op basis van gerechtvaardigd belang die we voor 
de sollicitatieprocedure nodig hebben. 
 
De persoonsgegevens die we van jou verzamelen, zijn uitsluitend bedoeld voor de 
sollicitatieprocedure en alleen inzichtelijk voor medewerkers die hierbij betrokken zijn. Het gaat 
hierbij om medewerkers van onze HR-afdeling en eventueel de manager van de betreffende afdeling 
waar jij solliciteert. Onze medewerkers zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw 
gegevens. We zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden zonder toestemming. 
 
Mocht je bij ons in dienst komen, dan zullen we jouw gegevens opslaan onze personeels- en 
salarissystemen. Vanaf dat moment geldt voor jou de privacyverklaring voor werknemers. 
 
Indien je niet de geschikte kandidaat blijkt te zijn, zal de sollicitatieprocedure worden beëindigd. Wij 
zullen jouw gegevens binnen vier weken verwijderen. Met jouw toestemming kunnen we de 
gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure bewaren. 
 
Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, je rechten als betrokken en het 
indienen van klachten verwijzen we je graag naar onze algemene privacyverklaring. 
 
Heb je vragen over deze privacyverklaring voor sollicitanten, neem dan contact op met onze recruiter 
via onze website www.werkenbijsnelstart.nl. 
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