
 

 
PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN  

 
Persoonsgegevens die we verwerken bij sollicitaties  
In het kader van sollicitatieprocedures kan het zijn dat PANN gebruikt maakt van de 
volgende verstrekte persoonsgegevens (voor zo ver noodzakelijk voor de procedure).  

§ Naam, adres, woonplaats,  
§ Persoonlijke gegevens/informatie welke door de sollicitant is verstrekt,  
§ Identificerende gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt,  
§ Gegevens welke nodig zijn om met de sollicitant te communiceren,  
§ Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor de sollicitatie),  
§ Loopbaangegevens (voor zover noodzakelijk voor de functie), § Opleidingsgegevens (voor zover 

noodzakelijk voor de functie), § Contractuele gegevens.  
  
Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens  
PANN is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens. Op de website kun je onze 
algemene privacyverklaring vinden. Voor vragen kun je mailen naar info@pann.nl.   
  
Grondslag verwerking persoonsgegevens sollicitanten  
De verstrekte gegevens worden gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure. De 
grondslag is dan ook het gerechtvaardigd belang van PANN om de sollicitatieprocedure uit 
te voeren en toestemming van de sollicitant.  
  
Termijn  
PANN bewaard persoonsgegevens alleen als dit (wettelijk) noodzakelijk is. Als er na de 
sollicitatie een (vrijwilligers)overeenkomst volgt zal de persoonlijke informatie in het kader van 
die overeenkomst (tot maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst) worden 
bewaard. Dit is alleen anders als er sprake is van een geval waarin de gegevens op grond 
van wet- en regelgeving langer bewaard moeten worden.  
  
Als er geen (vrijwilligers)overeenkomst tot stand komt worden de gegevens 4 weken na 
beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. In het geval van toestemming kunnen 
de persoonsgegevens maximaal een jaar worden bewaard.  
  
Beveiliging  
PANN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen 
te gaan.  
  
Rechten op grond van de AVG  
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten (zoals het inzien en corrigeren van je 
persoonsgegevens). Voor meer informatie kun je kijken op 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  Om gebruik te maken van deze rechten kun 
je mailen naar info@pann.nl. We zullen dan zo snel mogelijk reageren op het verzoek 
(maximaal binnen vier weken).  


