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Informatieformulier voor sollicitanten 

 

Wille Donker advocaten neemt privacy serieus. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met 

informatie (persoonsgegevens) van onze sollicitanten. 

 

 Heeft Wille Donker advocaten privacyregels vastgesteld? 

Ja, Wille Donker advocaten heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een pri-

vacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt een samenvat-

ting van ons reglement teruglezen in de privacyverklaring op onze website. Informatie specifiek voor 

sollicitanten treft u aan in dit formulier. Hierin is vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom 

we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen. Komt u in 

deze verklaring iets tegen waar u meer over wilt weten: raadpleeg dan eerst de privacyverklaring op 

de website. Wilt u daarna nog meer weten, dan kunt u daarover informatie bij ons opvragen. 

 Welke informatie over mij verwerkt Wille Donker advocaten? 

In het kader van uw sollicitatie verwerken wij gegevens die verband houden met de beoordeling van 

uw sollicitatie en uw geschiktheid voor de vacante functie of een functie die in de toekomst vacant 

is. Wille Donker advocaten verwerkt de volgende (categorieën gegevens) van sollicitanten: 

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, 

zoals het e-mailadres van de betrokkene; 

b. gegevens die door de sollicitant zelf zijn verstrekt (curriculum vitae, motivatiebrief, 

cijferlijsten etc.); 

c. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;  

d. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;  

e. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede 

betreffende de beëindiging ervan;  

f. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede 

betreffende de beëindiging ervan;  

g. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens 

in het kader van een te voeren voorkeursbeleid voor minderheden of re-integratiebe-

leid);  

h. (pas)foto’s van betrokkene; 
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i. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door of na toestem-

ming van de betrokkene zijn verstrekt (referenties, assessments, psychologisch on-

derzoek etc.);  

j. gegevens verkregen uit internetsearch; 

k. andere dan de onder a. tot en met j. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt 

vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 

 

 Waarom heeft Wille Donker advocaten deze informatie nodig? 

Wille Donker advocaten gebruikt uw persoonsgegevens alleen met het oog op het vaststellen van uw 

geschiktheid voor een functie die vacant is of die in de nabije toekomst vacant kan komen. Informatie 

over u wordt alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Wille Donker advocaten 

verwerkt de hiervoor genoemde gegevens voor de volgende doelen: 

a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is 

(artikelen 6 lid 1a en 6 lid 1b AVG); 

b. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die in de nabije 

toekomst vacant kan komen (artikelen 6 lid 1a en 6 lid 1b AVG); 

c. het beveiligen van en het toezicht houden op gegevens, personen, zaken en gebouwen 

die zijn toevertrouwd aan de zorg van Wille Donker advocaten (artikel 6 lid 1f AVG); 

d. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving (artikel 6 lid 1c AVG). 

 

 Hoe komt Wille Donker advocaten aan de informatie? 

In de meeste gevallen levert u zelf informatie aan wanneer u solliciteert bij Wille Donker advocaten. 

Ook houdt Wille Donker advocaten zelf informatie bij. Bijvoorbeeld over uw sollicitatiegesprekken, 

assessments of onderzoeken. Verder kunnen wij ook gegevens over u verzamelen via een internet-

search. Daarnaast ontvangt Wille Donker advocaten gegevens van derden, bijvoorbeeld informatie 

van referentieonderzoeken of een ingeschakelde adviserende partij die noodzakelijk is met het oog 

op de beoordeling van uw geschiktheid. 

 Hoe heeft Wille Donker advocaten mijn persoonsgegevens beveiligd? 

 

Wille Donker advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in beginsel binnen de EU/EER. Uw gegevens 

worden opgeslagen op de server van Wille Donker advocaten (Leidse Schouw 2, 2408 AE Alphen aan 

den Rijn). Wille Donker advocaten maakt gebruik van de diensten van Power4ICT (Nassaustraat 16-1, 
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3601 BG Maarssen). Wille Donker advocaten heeft passende technische en organisatorische maatre-

gelen genomen om misbruik, verlies, wijziging, onbevoegde toegang, ongeoorloofde verstrekking en 

andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Wille Donker advocaten heeft 

passende afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens met alle 

partijen en personen die op welke wijze dan ook toegang tot persoonsgegevens hebben. Het kan 

voorkomen dat persoonsgegevens buitende de EER worden verwerkt. In dat geval worden door ons 

passende maatregelen getroffen zodat wordt voldaan aan de geldende (Europese) privacywetgeving. 

 

 Geeft Wille Donker advocaten mijn persoonsgegevens ook aan derden?  

In beginsel worden uw gegevens niet aan externen verstrekt. Intern worden uw gegevens alleen ge-

deeld met mensen die daar uit hoofde van hun functie kennis van dienen te nemen of toegang toe 

hebben. Uw gegevens delen wij alleen met derden als wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn, 

denk daarbij aan een bedrijf dat de administratie voor ons voert of aan overheidsinstanties als de 

Belastingdienst. Met deze bedrijven maakt Wille Donker advocaten waar nodig altijd duidelijke af-

spraken over privacy zodat uw persoonsgegevens ook bij deze derde partijen goed beschermd zijn. 

 Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Wille Donker advocaten bewaart persoonsgegevens zowel digitaal (server) als op papier niet langer 

dan nodig is. Wille Donker advocaten kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit 

dan hoe lang ze worden bewaard. 

Brondocumenten/brongege-
vens 

Richtlijn bewaartermijn Ingangsdatum 
bewaartermijn 

Gehanteerde  

bewaartermijn 

Sollicitatiebrief, curriculum vi-

tae, correspondentie, getuig-
schriften, verklaring omtrent 
gedrag, psychologisch onder-
zoek, assessments, stagever-
klaringen, referenties, inter-
netsearch, overige in het kader 
van de sollicitatie verstrekte 
en verzamelde gegevens. 

maximaal 4 weken zonder 

toestemming, maximaal 
1 jaar met toestemming 
van de sollicitant 

(artikel 5 lid 6 en art. 7 lid 
5 Vrijstellingsbesluit Wbp 
oud) 

na beëindiging sollici-

tatieprocedure 

4 weken (zonder toe-

stemming) 

1 jaar (met toestem-
ming) 

 

 Welke rechten heb ik? 

 

U hebt het recht om een verzoek tot inzage te doen in de gegevens die wij van u verwerken. U 

ontvangt van ons een overzicht van de gegevens die wij van u hebben. Ook bent u gerechtigd Wille 
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Donker advocaten te verzoeken om gegevens aan te passen als u van mening bent dat informatie niet 

klopt of onvolledig is. Wille Donker advocaten is afhankelijk van de situatie verplicht om persoonsge-

gevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar 

maakt tegen het gebruik daarvan.  

 

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die u zelf aan Wille Donker advocaten heeft verstrekt, 

mee te nemen. Wille Donker advocaten zorgt ervoor dat deze gegevens op uw verzoek in een makke-

lijk mee te nemen vorm aan u of op uw verzoek aan een derde worden afgegeven. 

 

Bent u van mening dat Wille Donker advocaten niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? 

Neem dan eerst contact op met Wille Donker advocaten om uw zorgen te bespreken. Helpt dit niet 

en heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 Vragen? Neem contact op 

 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over privacy bij Wille Donker advocaten kunt u contact opnemen 

via maatschap@willedonker.nl. 

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de web-

site worden gepubliceerd. 
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