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Privacyverklaring voor sollicitanten Aidsfonds – Soa Aids Nederland 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) van 
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Als werkgever verwerkt Aidsfonds – Soa Aids 
Nederland, als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van sollicitanten. Aidsfonds – Soa 
Aids Nederland respecteert de privacy van sollicitanten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens 
in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacy verklaring voor 
sollicitanten zijn de diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
van sollicitanten vastgelegd. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens van sollicitanten die 
worden verricht door Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland, KvK nummer 41207989. 
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1. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland krijgt de (persoons)gegevens rechtstreeks van haar sollicitanten, via 
opgegeven referenties en via derde partijen (zoals via een werving en selectiebureau en 
uitzendbureau). Indien Aidsfonds – Soa Aids Nederland voornemens is persoonsgegevens over jou te 
verkrijgen via een derde, zal Aidsfonds – Soa Aids Nederland je daarover aanvullend en conform de 
geldende wet- en regelgeving informeren. 
 
2. Categorieën persoonsgegevens 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland verzamelt van zijn sollicitanten: 
- naam en voornaam 
- geslacht 
- nationaliteit 
- e-mailadres en telefoonnummer 
- geboortedatum 
- CV 
- motivatiebrief 
- referenties 
- diploma’s en certificaten 
- overige gegevens die de sollicitant verstrekt ten behoeve van de sollicitatie en die relevant zijn 

voor de selectie 
Aanvullende informatie wordt (in overleg met de sollicitant) alleen opgevraagd als deze bijdraagt aan 
de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor de werkzaamheden passend bij de 
vacante functie. 
 
3. Doeleinde verwerking 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland gebruikt (persoons)gegevens van haar sollicitanten in het kader van 
het werving- en selectieproces om de geschiktheid van kandidaten te kunnen beoordelen. 
 
4. Rechtsgronden verwerking 
De verwerking in het kader van het hiervoor genoemde doeleinde is gebaseerd op de behartiging van 
de gerechtvaardigde belangen van Aidsfonds – Soa Aids Nederland, welke gelegen zijn in het 
beoordelen van de sollicitant in het kader van het werving- en selectieproces. 
Daarnaast kan de verwerking in sommige gevallen gebaseerd zijn op toestemming van de sollicitant. 
In dergelijke gevallen heeft de sollicitant het recht om de toestemming te weigeren zonder dat dit 
nadelige consequenties heeft voor de sollicitant. Ook kan de sollicitant de gegeven toestemming op 
elk gewenst moment in trekken, zonder de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking op basis 
van de toestemming te beïnvloeden. 
 
5. Bewaartermijn 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten maximaal 4 weken 
na afsluiting van de sollicitatieprocedure. Indien de kandidaat toestemming geeft kunnen de 
gegevens maximaal een jaar in portefeuille gehouden worden. Indien de sollicitant in dienst treedt 
bij Aidsfonds – Soa Aids Nederland, worden bepaalde gegevens langer bewaard. 
 
6. Ontvangers van persoonsgegevens 
Toegang tot persoonsgegevens zal beperkt zijn tot die personen die de informatie nodig hebben voor 
de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn. Dit betreft personen van HR en andere 
personen die betrokken zijn in het werving- en selectieproces. 
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Daarnaast kan het zijn dat Aidsfonds – Soa Aids Nederland bepaalde persoonsgegevens moet 
uitwisselen met externe partijen. Van externe partijen wordt verwacht dat zij de vertrouwelijkheid 
en veiligheid van de persoonsgegevens beschermen en persoonsgegevens alleen gebruiken voor het 
leveren van diensten aan Aidsfonds – Soa Aids Nederland en in overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en regelgeving. 
Indien een partij de rol van ‘verwerker’ heeft, zal Aidsfonds – Soa Aids Nederland met deze 
verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten om de bescherming van jouw gegevens te 
waarborgen.  
 
Voor zover externe partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgt 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland ervoor dat de gegevensoverdracht wordt uitgevoerd op basis van 
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of op basis van andere passende waarborgen 
zoals bedoeld in artikel 46 AVG. 
 
7. Beveiliging 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland houdt jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en zal alle mogelijke 
inspanningen verrichten om jouw persoonsgegevens te beschermen. Aidsfonds – Soa Aids Nederland 
zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verwerken 
betrouwbaar, accuraat en volledig zijn voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 
Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen en databases, alleen toegankelijk 
voor de personen die toegang tot jouw persoonsgegevens nodig hebben als onderdeel van hun 
functies en die zijn geïnstrueerd om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.  
 
8. Rechten van de sollicitant 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland waarborgt de volgende rechten: 
 
Recht op inzage 
Je hebt het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die wij verzamelen en 
bewaren. Dit afschrift bevat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden 
verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.   
 
Recht op rectificatie 
Aidsfonds - Soa Aids Nederland doet er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij 
verwerken juist en volledig zijn. Mocht je toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kun je 
verzoeken je gegevens aan te vullen of te wijzigen.  
 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid  
In bepaalde gevallen kun je Aidsfonds - Soa Aids Nederland vragen een elektronisch bestand van je 
persoonsgegevens te verstrekken aan jou, of aan een derde partij indien dat technisch mogelijk is.  
 
Recht op verwijdering 
In bepaalde situaties heb je het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als de gegevens in strijd met de wettelijke kaders zijn verwerkt of als de gegevens niet meer 
nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.  
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Recht op beperking van de verwerking 
In bepaalde situaties heb je het recht om ons te verzoeken een deel van je persoonsgegevens tijdelijk 
niet te verwerken, omdat je bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat je van 
mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en 
bewaard zijn.  
 
Recht op bezwaar  
Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor de zogenaamde 
gerechtvaardigde belangen van Aidsfonds - Soa Aids Nederland of een derde, heb je de mogelijkheid  
bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. In dat geval zal de verwerking 
stopgezet worden, tenzij aan onze zijde sprake is van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen die 
zwaarder wegen dan jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.  
 
Recht op het indienen van een klacht  
Je hebt het recht om een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens in te dienen bij Aidsfonds - 
Soa Aids Nederland. De klacht kan gericht worden aan de functionaris gegevensbescherming, de 
gegevens staan onderaan dit document. 
 
Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Aidsfonds – Soa Aids Nederland, een klacht 
hebt over de wijze waarop Aidsfonds – Soa Aids Nederland jouw persoonsgegevens verwerkt en/of 
met jouw rechten omgaat. Je kunt een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de 
Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van 
persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Recht om toestemming in te trekken 
Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht om de 
gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de 
voorafgaande verwerking op basis van de toestemming te beïnvloeden. 
 
Een verzoek om gebruik te maken van een van de bovengenoemde rechten kan per e-mail aan 
hr@aidsfonds.nl of per brief t.a.v. Aidsfonds – Soa Aids Nederland, t.a.v. Afdeling HR, Keizersgracht 
392, 1016 GB Amsterdam. Voorzie het verzoek van je eigen naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres. Aidsfonds – Soa Aids Nederland is verplicht de identiteit van de betrokken sollicitant te 
verifiëren voordat het verzoek wordt gehonoreerd. 
 
9. Verplichtingen van de sollicitant 
Je bent verplicht om jouw persoonsgegevens actueel te houden en ons op de hoogte te stellen van 
belangrijke wijzigingen in jouw persoonsgegevens. Wijzigingen in jouw persoonsgegevens kun je 
doorgeven aan de contactpersoon voor HR (zie voor de contactgegevens ‘Klachten en vragen’).  
 
10. Wijzigingen 
Deze privacyverklaring voor sollicitanten is vastgesteld op 23 april 2019 en kan worden gewijzigd. 
Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de websites van Aidsfonds – Soa Aids Nederland. 
 
  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:hr@aidsfonds.nl
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11. Klachten en vragen 
Vragen of opmerkingen over de privacyverklaring voor sollicitanten of over hoe Aidsfonds – Soa Aids 
Nederland omgaat met (persoons)gegevens van sollicitanten kunnen worden gesteld of worden 
ingediend bij onze functionaris voor gegevensbescherming of contactpersoon HR. 
 
Gegevens functionaris gegevensbescherming: 
Martin van Oostrom, secretaris Raad van Bestuur 
E-mailadres: mvanoostrom@aidsfonds.nl 
Telefoonnummer: 020 – 62 62 669 
 
Gegevens contactpersoon HR: 
Jan de Vries, HR adviseur 
E-mailadres: jdevries@soaaids.nl 
Telefoonnummer: 020 – 62 62 669 
 
Daarnaast kun je voor klachten of vragen terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Gegevens Autoriteit persoonsgegevens: 
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag 
 
 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

