
HR - welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Sollicitatie 
Wij verwerken de persoonsgegevens die relevant zijn voor de afhandeling van 
jouw sollicitatie: voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, je cv en 
motivatie. Bij een sollicitatiegesprek kunnen we vragen naar passages uit je 
cv: o.a. naar relevante opleidingen, stages en het arbeidsverleden. 

Voor sollicitanten die in de logistiek willen gaan werken gaan we verder omdat 
onze logistieke afdeling een douane zone is. Hierbij is het nodig om een VOG 
en referenties te kunnen overleggen.  

Assessment 
Sollicitanten kunnen worden onderworpen aan een assessment als dit nodig is 
voor de functie om de competenties te toetsen. Wij verstrekken, na 
aankondiging van en medewerking aan het assessment door de sollicitant, de 
hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens aan de uitvoerder van het (online) 
assessment. 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Sollicitatie 
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt voor het doel 
waarvoor deze worden verstrekt. De betrokkene wilt in aanmerking komen 
voor de positie binnen Koppert waarop wordt gesolliciteerd. 

De persoonsgegevens van een sollicitant kunnen worden verzameld door 
middel van de ingezonden sollicitatie, aantekeningen van persoonlijke 
gesprekken met de sollicitant, nadere informatieverschaffing tijdens het 
sollicitatieproces en raadpleging van openbare bronnen. 

Persoonsgegevens die worden verstrekt bij een sollicitatie naar een 
internationale functie kunnen worden gedeeld met onze internationale 
medewerkers. De gegevens van een sollicitant kunnen binnen Koppert worden 
doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt 
voor een andere functie dan de functie waarop wordt gesolliciteerd. 

Assessment 
Het assessment kan deel uitmaken van het sollicitatieproces om een beter 
inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de betrokkene om te bepalen of diegene 
in aanmerking komt voor een positie binnen Koppert. 

Informatie over vacatures 
Indien wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld om 



je op de hoogte te houden van nieuws of vacatures, zullen wij hiervoor jouw 
toestemming vragen. 

Werving 
Sollicitaties komen online binnen via Qandidate, een tool gefaciliteerd door het 
bedrijf VONQ. Sollicitanten laden hun gegevens op in deze tool.  

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor statistisch 
onderzoek en eventuele verbetering van onze wervings- en selectieprocedure. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende twee jaar in een beveiligde 
omgeving. Indien de betrokkene daarom verzoekt zullen de 
persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het afronden van de 
sollicitatieprocedure worden verwijderd. 

Derden 

Wij kunnen gebruik maken van derde partijen voor het recruitment proces. 
Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Koppert.  

 


