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Privacybeleid sollicitanten 

 

Wat leuk dat je bij ons komt solliciteren! Bij TLN staat de privacy van haar leden en haar werknemers 

hoog in het vaandel. Dus ook jouw privacy. In dit document leggen we je graag uit wat wij doen met 

jouw gegevens.  

Wat ontvangen wij van jou? 

Uiteraard zal je ons een brief sturen met een CV. Misschien dat je hier ook kopieën van cijferlijsten of 

diploma’s bij verstrekt. Het is uiteraard aan jezelf welke informatie je aan TLN verstrekt. Doorgaans 

zullen de volgende persoonsgegevens deel uit kunnen maken van jouw sollicitatie: 

- Naam (voornaam, eventuele verdere namen zoals doopnamen, roepnamen etc., en een 

achternaam)  

- Geslacht 

- Contactgegevens (woonplaats, straatnaam, huisnummer, postcode, telefoonnummer, e-

mailadres etc.) 

- Geboortedatum en -plaats 

- Foto  

- Werkervaringen 

- Opleidingen en cursussen 

- Vaardigheden en eigenschappen 

- Hobby’s en interesses  

 

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens? 

TLN zal op basis van jouw brief en CV beoordelen of TLN verwacht dat je geschikt bent voor de 

functie waarvoor je solliciteert. Om deze beoordeling goed te kunnen doen, kan het zijn dat jouw 

brief en CV door P&O wordt doorgezonden naar één of meerdere leidinggevenden of medewerkers.  

Als TLN op basis van jouw brief en CV heeft besloten om jou wel of niet uit te nodigen voor een 

gesprek, worden jouw contactgegevens gebruikt om jou de uitkomst te laten weten.  

Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek zullen jouw brief en CV worden gedeeld met de personen 

met wie je een gesprek hebt (voor zover deze personen nog niet over jouw brief en CV beschikken). 

Doorgaans kent een sollicitatieprocedure twee oriënterende gesprekken. Mogelijk vindt er ook nog 

een derde gesprek plaats met de directeur.  

 

Assessment 

Het kan zijn dat een assessment deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Als dat het geval is, 

wordt het assessment afgenomen door een extern bedrijf. TLN zorgt ervoor dat met dit bedrijf goede 

afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de veiligheid van jouw persoonsgegevens. De uitkomst 

van de assessment zal met de afdeling P&O worden gedeeld. Indien P&O dit nodig acht, zal de 

uitkomst van de assessment ook gedeeld worden met een of meerdere leidinggevenden of 

werknemers die bij jouw sollicitatie betrokken zijn en die een oordeel moeten geven over jouw 

geschiktheid voor de functie.  
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Arbeidsvoorwaardengesprek 

Als naar aanleiding van de gesprekken positief is geoordeeld over jouw geschiktheid voor de functie, 

zal het arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvinden. Het kan zijn dat in het kader van dit gesprek om 

nadere persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden van je huidige functie. 

Dit slechts om ervoor te zorgen dat TLN een passend voorstel kan doen. Bij dit voorstel zal ook het 

privacybeleid P&O aan jou ter beschikking worden gesteld waarin wordt uitgelegd wat TLN met jouw 

gegevens, als medewerker van TLN, doet.  

 

Hoelang bewaart TLN jouw persoonsgegevens? 

TLN zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na afronding van de 

sollicitatieprocedure worden vernietigd. Dit is slechts anders als jijzelf aangeeft dat je wilt dat TLN 

jouw CV en brief bewaart ten behoeve van mogelijke andere functies. In dat geval bewaart TLN jouw 

brief en CV maximaal 1 jaar. 

 

Wijzigen privacybeleid sollicitanten 

Dit privacybeleid kan op ieder moment door TLN gewijzigd worden, indien er wijzigingen in de 

sollicitatieprocedure van TLN plaatsvinden. Voor zover de wijziging plaatsvindt gedurende een 

sollicitatieprocedure, ontvang je het nieuwe privacybeleid van TLN zo spoedig mogelijk.  

 

Cameratoezicht 

TLN maakt gebruik van cameratoezicht binnen haar bedrijfspand. Het doel hiervan is de bescherming 
van onze bedrijfseigendommen en de eigendommen van onze medewerkers en bezoekers, de 
beveiliging van de toegang tot het bedrijfspand en de registratie van incidenten. Cameratoezicht 
vindt o.a. plaats bij de entree van ons bedrijfspand, in de trappenhuizen, en op de begane grond (met 
uitzondering van de keuken, vergaderzalen, FIT20-zaal, EHBO ruimte en toiletten). De camera’s zijn 
zichtbaar en onzichtbaar opgehangen en door middel van het gebruik van stickers kenbaar gemaakt. 
De rechtsgrond voor het cameratoezicht is het gerechtvaardigd belang dat een TLN heeft om fraude, 
misbruik en/of aantasting van de persoonlijke integriteit van aanwezige personen te voorkomen of af 
te handelen. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder maar niet 
beperkt tot beveiliging door wachtwoorden, beveiligde dataopslag en een alarm om het pand te 
beveiligen.  

Indien je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met privacy@tln.nl 

 

Geautomatiseerde besluiten 

mailto:privacy@tln.nl
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Als werkgever gebruikt TLN geen geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen hebben voor 
medewerker of een medewerker aanmerkelijke schade kan toebrengen. 

 

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie 

Je hebt het recht jouw eigen persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te 
verbeteren, aan te vullen, over te laten dragen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op 
beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van 
jouw persoonsgegevens. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 
hierover direct contact met P&O op te nemen om aan een oplossing te werken. Je hebt het recht een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacybescherming. 

Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van jouw persoonsgegevens is 
gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming in te trekken. Het intrekken 
van toestemming heeft geen terugwerkende kracht op het verwerken van persoonsgegevens van 
voor de intrekking van de toestemming. 

Wijzigen Statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. 

 

Contact en vragen 

Wil je meer weten over deze privacyverklaring , jouw rechten, de verwerking en onze verdere 
omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in 
het algemeen, neem dan contact op met p&o@tln.nl.  

 

Vastgesteld te Zoetermeer en in werking vanaf 1 juni 2021 
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