Privacy Statement Sollicitanten
Wat leuk, je hebt bij ons gesolliciteerd! Fijn dat je interesse hebt in een van onze openstaande
vacatures en onze organisatie.
Om goed te kunnen beoordelen of je voor onze vacature(s) in aanmerking komt, vragen wij je een
aantal persoonsgegevens met ons te delen. Daarom vertellen we hieronder hoe we met jouw
gegevens omgaan!
Wie is er verantwoordelijk en wie zijn we?
Brand Plus Licensing is onze holding company, waaronder Dobotex, Dobologic en Branded Sports
Merchandising vallen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ons
adres:
De Waterman 2
5215 MX
‘s-Hertogenbosch
Kvk nummer 16079471
Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 073-6889393 of een e-mail te sturen naar
HRM@dobotex.com of hrm@branded.london
Op wie is dit privacy statement van toepassing?
Dit Privacy statement geldt voor iedereen die bij Brand Plus Licencing of daartoe behorende
ondernemingen (Dobotex, Dobologic en Branded Sports Merchandising) solliciteert.
Welke persoonsgegevens vragen wij aan jou?
Wij vragen bij een sollicitatie de volgende persoonsgegevens:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
• Motivatiebrief en CV (informatie over opleidingen, stages, werkervaringen en hobby’s);
• Extra informatie die jij of wij nuttig zouden kunnen vinden.
Verder kunnen wij zakelijke social media platforms, zoals LinkedIn en referenties, raadplegen. Tevens
verzamelen en verwerken wij gegevens uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail
contact. We zullen indien noodzakelijk de langs deze weg verkregen informatie met vermelding van
de bron tijdens je sollicitatie met je bespreken.
Wij verzamelen en gebruiken geen informatie die van/over jou op internet beschikbaar is, die
duidelijk geen zakelijk karakter heeft en die niet noodzakelijk of relevant is voor de openstaande
functie waarop je hebt gesolliciteerd.
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij gebruiken deze gegevens om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor de vacature
waarop je hebt gesolliciteerd of eventueel in aanmerking komt voor een andere vacature binnen
Dobotex.
Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om het contact met je te leggen of te onderhouden. Wij
verwerken je persoonsgegevens op een van de volgende rechtsgronden:
• Als jij daarvoor schriftelijk of per e-mail je toestemming hebt gegeven;
• Met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst;
• Als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben.
GDPR- AVG

Page 1 of 2

Hoelang worden je gegevens bewaart?
Wanneer je na de sollicitatieprocedure bij ons in dienst treedt, bewaren we de door jou tijdens de
sollicitatie verstrekte persoonsgegevens als onderdeel van je personeelsdossier tot uiterlijk twee jaar
na je uitdiensttreding.
Als je niet wordt geselecteerd voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, bewaren we je
persoonsgegevens maximaal vier weken na afwijzing. Als we toch graag je persoonsgegevens willen
bewaren, vragen we vooraf eerst altijd jouw toestemming of we deze gegevens maximaal 1 jaar
mogen bewaren.
Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Net als jij willen wij dat je persoonsgegevens niet openbaar worden en we doen er daarom alles aan
om deze gegevens ook echt privé te houden. Je gegevens die je ons ten behoeve van je sollicitatie
verstrekt hebt, worden opgeslagen in een beveiligde database die gehost wordt vanuit Nederland.
Verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?
Buiten de personen die betrokken zijn in de sollicitatieprocedure (zie verder) verstrekken wij geen
persoonsgegevens aan derden, ook niet buiten de Europese Unie (EU), tenzij wij hier wettelijk toe
verplicht zijn of wij hiervoor jouw toestemming hebben ontvangen.
Soms schakelen wij om ons te ondersteunen in de sollicitatieprocedure een uitzend- of
recruitmentbureau in. Zij vertrekken dan je persoonsgegevens aan ons en wij verstrekken alleen
informatie over de voortgang van de sollicitatieprocedure aan deze partijen.
Wie heeft er toegang tot mijn persoonsgegevens?
Binnen Brand Plus Licencing worden je persoonsgegevens slechts verstrekt aan diegenen die
betrokken zijn bij jouw sollicitatie. Hierbij moet je denken aan de afdeling HRM, de vacaturehouder
en eventuele gesprekspartners tijdens je sollicitatieprocedure. Zij gaan vertrouwelijk met je gegevens
om en hebben een geheimhoudingsplicht.
Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens
Je kunt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als sollicitant bepaalde
rechten uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie
en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je
gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen contact op via
HRM@dobotex.com
Heb je een klacht? Neem contact met ons op!
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons
opnemen door een mail te sturen naar HRM@dobotex.com. Wij zullen de klacht met je bespreken en
er alles aan doen om deze op te lossen.
Leidt het helaas niet tot het gewenste resultaat, dan kun je als je dat wilt altijd contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Wijzigingen van het privacy statement
Het privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Het dan geldende privacy statement is van
toepassing op de dan lopende sollicitatieprocedures.
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