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Privacy statement sollicitanten 
Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen 

 

 

Introductie 
Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen vindt de privacy van de interne- en externe sollicitanten belangrijk. 
Wanneer je bij ons solliciteert, verzamelen wij informatie en persoonsgegevens over je. 

De informatie bestaat onder andere uit je e-mail, je motivatiebrief en je Curriculum Vitae (CV). Wij verwerken 
je persoonsgegevens conform de huidige privacywetgeving. Middels dit privacy statement informeren wij je 
over de wijze waarop wij je persoonsgegevens tijdens het wervings- en selectieproces verwerken. 

Doeleinden 
Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een juist wervings- en selectieproces mogelijk te maken. 
Enkel voor het wervings- en selectieproces worden je persoonsgegevens verwerkt. Onderstaand de doelen 
waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt: 

 Om je gegevens te vergelijken met de huidige vacatures binnen Van Ekeren Hypotheken en 
Verzekeringen; 

 Om het wervings- en selectieproces aan je te communiceren; 

 Om contact met je op te nemen voor een sollicitatiegesprek; 

 Om informatie aan je door te geven over andere relevante vacatures; 

 Om, indien van toepassing, je gegevens aan het bedrijf die een assessment en/of medische keuring 
afneemt, te verstrekken. 

Gegevens van sollicitanten 
Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én 
optioneel) middels je motivatiebrief en CV. Het bekijken van je Social Media uitingen is een onderdeel van ons 
wervings- en selectieproces. Wij verwerken ook persoonsgegevens die middels persoonlijk contact, 
telefoongesprekken en/of e-mail worden verstrekt. Enkel de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, 
worden verwerkt. 

Bewaren van je persoonsgegevens 
Tijdens de wervings- en selectieprocedure worden je persoonsgegevens bewaard. Uiterlijk vier weken na het 
beëindigen of afronden van de sollicitatieprocedure worden je persoonsgegevens verwijderd. 

Beveiliging 
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Je 
persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige 
of abusievelijk vernietiging en/of verlies. De toegang tot je persoonsgegevens binnen Van Ekeren Hypotheken 
en Verzekeringen is beperkt. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces van de 
desbetreffende vacature kunnen je persoonsgegevens inzien. 

Contact 
Heb je vragen en/of wil je contact opnemen met het recruitment van Van Ekeren Hypotheken en 
Verzekeringen? Bel (0183-672998) of mail (danny@vanekeren.nl) naar onze personeelsfunctionaris Danny van 
der Weerd.  


