
Privacy Statement Recruitment 
QD903 rev02 

Status: Approved 
Security Class: Open 

www.strohm.eu  1 /2 

Privacy verklaring recruitment 
Deze privacyverklaring en verklaring voor het toestemmen van het gebruik van gegevens is van toepassing 
op de persoonlijke gegevens die u invoert in onze CV-database. Strohm B.V. inclusief haar gelieerde 
bedrijven, heeft een zorgplicht om uw privégegevens te beschermen. Strohm is verantwoordelijk voor 
deze CV-database. De persoonlijke gegevens die u invoert in onze CV-database worden opgeslagen in het 
Bullhorn (Connexys) systeem (CV-database) en worden verwerkt in overeenstemming met de AVG wet 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming), met uitzondering van niet-EU-landen waar Strohm actief 
is en waar deze in een andere wetgeving zijn opgenomen. 

 

Deze privacyverklaring en verklaring voor het toestemmen van het gebruik van gegevens 

houdt verband met: 

- de gegevens die door Strohm zijn verzameld en door u zijn ingevoerd in onze CV-database; 

- de manier waarop ze worden verwerkt; 

- het doel van een dergelijke verwerking;  

- informatie over derden aan wie uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt; 

- andere relevante informatie waarmee u uw gegevens kunt beschermen. 

 

CV-database 

Als u solliciteert naar een baan binnen Strohm, moet u bepaalde persoonlijke gegevens invoeren in onze 
CV-database als onderdeel van het sollicitatieproces. 

 

Het doel van verwerking van persoonsgegevens 

Strohm gebruikt de persoonlijke gegevens die u invoert in onze cv-database om: 

- uw kwalificaties te screenen met betrekking tot vacatures binnen Strohm; 

- u toegang te geven tot extra vacatures en voor het anoniem verzamelen van statistieken. Bovendien 
zullen de persoonlijke gegevens die u invoert in onze CV-database worden gebruikt voor het oplossen van 
technische problemen, het verbeteren van de database-inhoud en het maximaliseren van onze 
systeembronnen om de efficiënte werking van onze CV-database en dit deel binnen onze website te 
kunnen garanderen. 

 

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens? 

Strohm is een internationale organisatie. Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens in de CV-database 
van Strohm, vragen wij u expliciet om toestemming voor het aanleveren en de verzending van uw 
persoonlijke gegevens en voor gegevensverwerking door Strohm aan alle bedrijven binnen Strohm. 
Ongeacht of u een voorkeursplaats hebt aangegeven, kan deze gegevensverwerking plaatsvinden binnen 
of buiten de EU. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat er buiten Nederland een lagere norm voor 
gegevensbescherming kan zijn. 

 

Alleen betrouwbare medewerkers van onze HR-afdeling en personeel betrokken bij individuele werving 
binnen de respectievelijke bedrijven van Strohm krijgen toegang tot uw persoonlijke gegevens met het 
doel uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden. Uw 
persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden bekendgemaakt aan 
derden buiten Strohm. Een uitzondering is wanneer u solliciteert naar een baan waarvoor in de 
vacaturetekst staat dat er een extern wervingsbureau de sollicitatie verwerkt, worden uw persoonlijke 
gegevens bekendgemaakt aan dat wervingsbureau. 
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Verplichte bekendmaking bewaren van uw persoonlijke gegevens 

Uw gegevens worden gedurende zes maanden bewaard, waarna u een e-mailverzoek voor uw 
toestemming ontvangt om Strohm in staat te stellen uw gegevens te blijven bewaren. 

 

- Uw registratie in onze CV-database vereist dat u bepaalde persoonlijke gegevens invoert. We hebben uw 
naam en uw e-mailadres nodig. U moet ook een wachtwoord selecteren om toegang te krijgen tot de 
persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd in onze CV-database. U kunt, naar uw keuze, ons voorzien van 
andere persoonlijke gegevens zoals uw adres, postcode enz. U kunt ons ook, naar uw keuze, verschillende 
gegevens verstrekken over werkervaring, eerdere tewerkstelling, onderwijskwalificaties, professionele en 
persoonlijke competenties en taalvaardigheid. 

 

Als u jonger bent dan 18, raden wij u aan om met uw ouder(s) of wettelijke voogd te praten voordat u een 
aanvraag bij ons indient. We hebben de toestemming van uw ouder(s) / wettelijke voogd nodig voordat wij 
u werk kunnen aanbieden.  

We verwerken geen gevoelige gegevens. Om deze reden mogen persoonlijke gegevens die u in onze cv-
database invoert, niet bevatten: 

• informatie over een ziekte, tenzij deze relevant is voor de baan waarvoor u solliciteert 

• informatie over zwangerschap 

• informatie over etniciteit, politieke overtuigingen, religie, credo, vakbondslidmaatschap,      
gezondheidstoestand of seksuele geaardheid 

• informatie die kan worden beschouwd als aanstootgevend of als laster 

• informatie die redelijkerwijs niet als relevant kan worden geïnterpreteerd in relatie tot de functie waarop 
u solliciteert. 

 

Het bewerken van uw persoonlijke gegevens en het intrekken van toestemming 

U kunt op elk moment uw gegevens verwijderen uit onze CV-database. U doet dit door u aan te melden bij 
uw profiel en vervolgens te klikken op "Profiel deactiveren". Houd er rekening mee dat u de verwijdering 
definitief moet bevestigen wanneer het systeem u vraagt om dit te doen. 

U kunt uw persoonlijke gegevens en contactgegevens ook op elk gewenst moment bekijken, wijzigen en 
bijwerken door u aan te melden bij uw profiel en te klikken op "Profiel bewerken". U hebt ook het recht om 
bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en om verwerkte gegevens indien 
nodig te corrigeren. Houd er rekening mee dat als en wanneer u wordt ingehuurd door Strohm en als u uw 
profiel inactief maakt in onze cv-database, uw gegevens op anonieme wijze worden gebruikt voor 
statistische doeleinden. 

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens 

De overdracht van de gegevens die in onze cv-database worden ingevoerd, wordt via een veilige https-
verbinding gedaan om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De openbaar 
gemaakte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en opgeslagen. 

 

Wijzigingen privacyverklaring en verklaring voor toestemming tot gebruik van gegevens 

Strohm kan naar eigen goeddunken deze Privacyverklaring en de verklaring voor het gebruik van uw 
persoonlijke gegevens van tijd tot tijd herzien en bijwerken. Herziene versies zullen op internet worden 
geplaatst. We adviseren u regelmatig te controleren of u de meest recente versie van deze 
privacyverklaring hebt, vooral voor of wanneer u persoonlijke gegevens aan Strohm gaat overleggen. 

Contact details 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring en de verklaring voor het gebruik van uw persoonlijke 
gegevens, kunt u contact opnemen met de afdeling Human Resources, HR@strohm.eu 

mailto:HR@airborneoilandgas.com

