Privacy Statement Sollicitanten
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V., hierna te noemen het
Pensioenfonds, gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Bij het verwerken van je
persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In dit privacy statement
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met je
persoonsgegevens om gaan.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Het Pensioenfonds verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor de wervingen selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval gegevens die door jou zijn verstrekt
waaronder je CV, motivatiebrief, NAW gegevens, andere contactgegevens, geslacht en
geboortedatum. Daarnaast kunnen we aanvullend opleidingsgegevens opvragen indien
dit relevant is.

Welke maatregelen treffen wij voor de beveiliging en geheimhouding van jouw
persoonsgegevens?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik.
Het Pensioenfonds heeft ook beheerprocedures vastgesteld om de informatie nauwkeurig
en compleet te houden. Wij werken volgens deze beheerprocedures.
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. In dit geval verwijderen we
uiterlijk 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure al je gegevens, tenzij je
toestemming hebt gegeven om je gegevens voor 6 maanden in portefeuille te houden.
Tijdens deze periode gebruiken we je gegevens alleen om contact met je op te nemen
indien er een relevante vacature ontstaat.
Kom je in dienst, dan worden de gegevens onderdeel van je personeelsdossier. Op dat
moment wordt het HR Privacy statement van toepassing. Hier wordt je op dat moment
over geïnformeerd.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
Recht van inzage
Je kan de persoonsgegevens die zijn vastgelegd inzien in de portal. Een aantal gegevens
kan je zelf aanpassen of invullen.
Recht op rectificatie
Wij treffen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij van
jou hebben juist en compleet zijn. Indien gegevens niet correct zijn en je kan ze zelf niet
aanpassen, dan kan je HR verzoeken om je persoonsgegevens bij te werken of deze aan
te passen.
Recht op gegevenswissing
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Je hebt het recht ons te verzoeken om persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld
wanneer wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de genoemde
doeleinden of wanneer je de toestemming voor verwerking intrekt.
Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te
beperken, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De
beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. Je kan ook verzoeken
om beperking wanneer je denkt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben
voor de bovengenoemde doeleinden en je bezwaar maakt tegen de verwerking of
wanneer je juist wilt dat wij jouw gegevens in jouw belang bewaren. Wij zullen je
informeren voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.
Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een
dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij jouw
persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer je
bezwaar maakt.
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Wanneer je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld
omdat je vind dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kan je
dit aangeven bij HR. Mochten we er uiteindelijk niet uitkomen, dan kan je een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Het Pensioenfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy statement sollicitanten. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd. Deze
versie is opgesteld in januari 2020.
Contact
Mocht je vragen hebben over het Privacy Statement sollicitanten, dan kan je contact
opnemen met onze privacy officer (privacy@abnamropensioenfonds.nl).
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