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PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN  

 
Met dit document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject in CAR ’t Veld 
vzw. Deze inlichtingsfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom deze verwerkt worden en welke 
rechten u hebt. 
 

1. Identificatie en contactgegevens 
 
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is CAR ’t VELD vzw met maatschappelijke zetel te Aartrijke 8211, 
Ichtegemsestraat 32 en ondernemingsnummer BE 0408.436.019. 
 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt 

• Identificatiegegevens 

• Contactgegevens 

• Familiale gegevens & persoonlijke kenmerken  

• Opleidings- en beroepsgegevens 

• Medische gegevens 

• CV 

• Sollicitatiebrief 
 

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt 
 
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden 
deze gegevens ook verwerkt en bijgehouden voor verder contact voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze 
organisatie. 
 
Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige 
toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd schriftelijk intrekken.  
 

4.  Bewaartermijn 
 
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig, tenzij expliciet anders door u gevraagd. 

 
5. Ontvangers en doorgifte 

 
Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 
 

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
 
U hebt het recht om  

• Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt 

• Onjuiste gegevens te doen verbeteren 

• In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen 

• De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken 

• De aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke 
over te dragen 

• Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens 

• U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien dit nodig blijkt. 
 

7. Contact 
 
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden 
tot de verantwoordelijke GDPR via GDPR@tveld.be  De uitgebreide privacy policy van het CAR, kan u terugvinden op 
onze website.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tveld.be%2F&data=04%7C01%7CNancy.Bullinck%40tveld.be%7C90b5be1b7f0548372ca308d8c9143bdd%7C6ae345128f09414a96569e2c0ea74e50%7C0%7C0%7C637480436020854305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8snlHMMxD7Vtu6JZYtSpxFjFVX%2BeOFj3SnfHdJmYHYc%3D&reserved=0
mailto:GDPR@tveld.be

