
 
Privacy statement voor sollicitanten  
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene 
verordening gegevensbescherming) als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit 
houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke 
manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en 
zorgvuldige wijze worden verwerkt. 
 
In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze 
worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. 

Algemeen 

Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die u mondeling, schriftelijk of 
digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze  
website of door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers. Tevens is het privacy 
statement van toepassing op gegevens over u die wij van derden ontvangen, bijvoorbeeld bij het 
opgeven van referenties en het verstrekken van getuigschriften of als u met tussenkomst van een 
arbeidsbemiddelaar bij ons gaat werken.   

Doel en grondslagen van de verwerking 
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en bewaard om te gebruiken voor de werving en 
selectie van personeel door het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De grondslag van de verwerking is dan 
ook het uitvoeren van het werving en selectieproces, waarbij we uw gegevens nodig hebben om te 
bepalen of u in aanmerking kunt komen voor een vacature in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De 
verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming voor de 
gegevensverwerking ten behoeve van de werving en selectieprocedure.  

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als u bij een 
sollicitatieprocedure niet wordt geselecteerd, worden uw gegevens uiterlijk vier weken na 
sluitingsdatum van de vacature verwijderd. Heeft u een open sollicitatie gedaan, dan bewaren we uw 
gegevens maximaal één jaar in portefeuille. Daarna worden uw gegevens verwijderd.  

Sollicitanten 

Reden 
Zodra u solliciteert op een vacature van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen of een open sollicitatie 
indient, verwerken we uw gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in onze sollicitatieapplicatie. 
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk, zonder uw gegevens kunnen wij uw sollicitatie niet 
in behandeling nemen.  

Toegang tot uw dossier 
Uw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alleen de 
medewerkers van de afdeling PO&O en de leidinggevende van de afdeling waar de vacature 
openstaat, hebben toegang tot de sollicitatieapplicatie waarin uw gegevens worden bewaard. 



 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst 
zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en 
uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of 
als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen geeft geen 
persoonsgegevens door buiten de EU of aan internationale organisaties. 

Uw recht op inzage 
U hebt het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken. Wij vragen nooit een vergoeding 
voor deze inzage of voor het maken van een kopie van de gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek per 
mail indienen, via pz@wza.nl.  

Het recht op wijzigen of vernietigen van uw gegevens 
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of 
te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). U kunt uw verzoek per mail indienen, via pz@wza.nl.  

Het recht op intrekken van toestemming 
U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U kunt uw verzoek per 
mail indienen, via pz@wza.nl. 

Contact en klachtrecht 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hanteren passende maatregelen 
naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan schriftelijk contact op met het hoofd PO&O:  

Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
t.a.v. Hoofd PO&O 
Europaweg-Zuid 1 
9401 RK Assen 
 
Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze 
Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@wza.nl.    
 
Wij hopen dat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen eventuele problemen die u hebt, kan oplossen. Als u 
echter nog steeds niet tevreden bent dan willen wij u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid hebt 
om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens door het WZA. U kunt hiervoor het digitale formulier invullen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

 


