
 
Privacystatement Sollicitanten 

Lentis verwerkt persoonsgegevens en dient daarbij aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij 

bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder 

welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle onderdelen van Lentis.   

 

 

COOKIES 

De websites van Lentis werken met cookies. In ons cookiebeleid lees je meer over de manier waarop 

onze websites omgaan met cookies, en leggen we uit hoe je ze eventueel kunt uitschakelen. 

 

INHOUD 

De inhoud van dit statement is als volgt: 

1. Beginselen van de gegevensverwerking; 

2. Grondslagen en doelen; 

3. De persoonsgegevens die Lentis verwerkt; 

4. Derde partijen;  

5. De beveiliging van persoonsgegevens;  

6. De bewaartermijn van persoonsgegevens; 

7. Rechten van betrokkenen; 

8. Contact.  

 

 

1. DE BEGINSELEN VAN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Lentis is verantwoordelijk voor het naleven van de onderstaande beginselen bij het verwerken van 

Persoonsgegevens: 

 

Binnen Lentis worden Persoonsgegevens alleen verwerkt: 

 Op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is; 

 Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; 

 Als het noodzakelijk en toereikend is, of te wel: dataminimalisatie; 

 Als de gegevens juist zijn. Onjuiste gegevens worden aangepast of verwijderd; 

 Als we technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de 

Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of beschadiging. 

 

2. GRONDSLAGEN EN DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Wij verwerken je gegevens om één of meerdere van de volgende redenen (grondslagen): 

• Op grond van gerechtvaardigd belang: de gegevens zijn nodig, omdat wij moeten 

beoordelen of je geschikt bent voor de functie en om de sollicitatieprocedure te kunnen 

uitvoeren. 

https://www.lentis.nl/cookiebeleid/


 
• Op grond van toestemming. In dit geval wordt er op een schriftelijke en duidelijke manier 

toestemming gevraagd voor een verwerking. Je mag te allen tijde de toestemming weer 

intrekken.  

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, met de volgende doelen:  

 Het vergelijken van jouw gegevens met de huidige vacature van Lentis; 

 Contact met je op te nemen en te reageren op door jouw gestelde vragen; 

 Informatie te kunnen geven over het wervings-en selectie proces; 

 Sollicitatie gesprekken te plannen; 

 

 

3. DE PERSOONSGEGEVENS 

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:  

 naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met je te kunnen 

communiceren, zoals je e-mailadres.  

 gegevens over gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen, getuigschriften, referenties 

en/of stages; 

 gegevens over de functie waarnaar je solliciteert; 

 gegevens betreffende de aard en inhoud van je huidige baan en vorige banen, en gegevens 

over de beëindiging van die huidige baan en vorige banen; 

 gegevens over beschikbaarheid; 

 overige gegevens die je via het sollicitatieformulier/cv aan ons hebt verstrekt. 

 

4. DE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 

Jouw Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij deze partijen ons helpen bij 

de beoordeling of je geschikt bent voor de functie. Lentis zal je hiervan altijd op de hoogte brengen. 

Derde partijen kunnen zijn: 

 assessment of screening bureaus; 

 anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek. 

 

 

5. DE BEWAARTERMIJN 

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan  

noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Wij nemen hierbij de wettelijke 

bewaartermijnen in acht.  

Als je niet wordt aangenomen worden jouw gegevens verwijderd: 

 Uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure, indien je geen toestemming 

hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren.   

 Uiterlijk binnen 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure, indien je wel toestemming hebt 

gegeven om de gegevens langer te bewaren. We mogen jouw gegevens dan alleen gebruiken 

als we  binnen 1 jaar een andere geschikte functie  voor je hebben gevonden.  



 
Als je wél wordt aangenomen dan worden jouw sollicitatiegegevens onderdeel van het 

Personeelsdossier en is ons privacy statement voor werknemers op jou van toepassing.  

 

6. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, 

organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Wij stellen de maatregelen  periodiek bij wanneer dit nodig is. 

 

7. RECHTEN 
Je hebt op grond van de AVG het recht om ons te vragen om: 

• inzage (kopie) in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt; 

• correctie of aanvulling van persoonsgegevens; 

• verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking; 

• beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens; 

• het overdragen van jouw sollicitatiegegevens naar een soortgelijke organisatie; 

• intrekken van toestemming, je hebt dit recht voor zover wij van jou gegevens verwerken op 

basis van jouw toestemming.  

Je kunt je verzoek schriftelijk dan wel elektronisch richten aan onze Human Resources afdeling: 

hrservice@lentis.nl. 

Lentis heeft vier weken de tijd om na bevestiging van ontvangst aan jouw verzoek te voldoen. Indien 

jouw verzoek uitgebreid is en wij meer tijd nodig hebben, mogen wij deze termijn verlengen met 8 

weken.  

Lentis mag jouw verzoek weigeren in geval het verzoek buitensporig of onredelijk is.  

 

8. CONTACT 

Heb je een vraag over privacy of ben je het niet eens met de manier waarop we met jouw gegevens 

en/of rechten omgaan, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).  

 

De FG gaat niet over de uitkomsten van de sollicitatieprocedure. 

 

De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen Lentis. Je kunt de Functionaris 

Gegevensbescherming bereiken via fg@lentis.nl, of je kunt een brief sturen naar: 

 

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming 

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming 

Postbus 128 

9470 AC Zuidlaren 

 

Wijzigingen 

Dit  Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 12-05-2020 
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