
 

DocMorris N.V. Privacybeleid voor sollicitaties 

Als online-apotheek is de bescherming van gevoelige persoonlijk gegevens onze topprioriteit en wij 

behandelen zowel de gegevens van onze klanten als van  onze sollicitanten met de grootste  

zorgvuldigheid.  

Wij vinden het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen, verwerken en gebruik 

van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw sollicitatieprocedure.  

Hoe wij als DocMorris uw sollicitatiegegevens verwerken en wie de verantwoordelijke personen zijn 

kunt u nalezen in het volgende overzicht. 

  

1. de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens 
 
De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is 
de : 
 
DocMorris N.V. 
Talent Acquisition Specialist 
Avantisallee 152 
6422 RA Heerlen 
Nederland 
Telefoon: 0800 480 8000 
E-mail: jobs@docmorris.de 
 
Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten in 
overeenstemming met de EU-General Data Protection Regulation (GDPR) kunt u contact opnemen 
met onze functionaris voor gegevensbescherming (datenschutz): 
 
DocMorris N.V. 
De functionaris voor gegevensbescherming 
Avantisallee 152 
6422 RA Heerlen 
Nederland 
Telefoon: 0800 480 8000 
E-mail: datenschutz@docmorris.de 
 
2. Vrijwillige vermelding van uw gegevens 

 
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noch wettelijk verplicht, noch contractueel verplicht, 
noch bent u verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. De verstrekking van 
persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor de beoordeling van de geschiktheid en voor het sluiten 
van een arbeidsovereenkomst met ons. Het is niet mogelijk om uw  sollicitatie te verwerken zonder 
het verstrekken van persoonlijke gegevens door de sollicitant. 
 
3. Uw privacy rechten 

 
U hebt de volgende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens:  



 

 Recht van toegang van de verantwoordelijke persoon tot de betrokken persoonsgegevens 

 Recht op correctie of beperking van de verwerking 

 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een belangenafweging (art. 6, 
lid 1, onder f) EU-GDPR) of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang of die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar 
gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking toekomt (art. 6, lid 1, onder e) EU-
GDPR), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

 Recht op verwijdering 
U hebt het recht om te eisen dat wij persoonlijke gegevens over u onmiddellijk verwijderen en 
wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen. Dit geldt niet indien 
verwerking noodzakelijk is: 
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist volgens het recht van 
de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn. 
- Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.  

 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een toestemming (art. 6, lid 1, 
onder a) of art. 9, lid 2, onder a) EU-GDPR), heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in 
te trekken. 

 Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit 
 
4. doel van de gegevensverwerking / doorgifte 
 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van uw sollicitatie naar een dienstverband met 
ons en voor zover dat nodig is om te beslissen of u al dan niet een dienstverband met ons aangaat.  
 
Bovendien kunnen wij persoonlijke gegevens over u verwerken voor zover dat nodig is om ons te 
verdedigen tegen rechtsvorderingen die tegen ons worden ingesteld in het sollicitatieproces.  
 
Indien dit leidt tot een arbeidsverhouding tussen u en ons , kunnen wij de persoonlijke gegevens die 
u ons reeds hebt verstrekt, verwerken voor het doel van de arbeidsverhouding indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van die arbeidsverhouding of voor de uitoefening of 
uitvoering van de rechten en plichten van de werknemersvertegenwoordiging die voortvloeien uit 
een wet of collectieve overeenkomst, arbeidsovereenkomst of dienstenovereenkomst (Collectieve 
Overeenkomst). 
 
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan bij ons aangesloten bedrijven, voor zover dit 
binnen het kader van de genoemde doelen en rechtsgrondslagen is toegestaan. In andere gevallen 
kunnen persoonlijke gegevens namens ons worden verwerkt op basis van contracten conform art. 28 
EU-GDPR, bijvoorbeeld door aanbieders van systemen voor het beheer van sollicitanten of online-
evaluatietools. De overdracht van uw persoonlijke gegevens vindt uitsluitend binnen de EU plaats. 
 
5. gegevenscategorieën 
 
Wij verwerken gegevens met betrekking tot uw aanvraag. Dit kan algemene informatie over u 
bevatten (zoals uw naam, adres en contactgegevens), informatie over uw beroepskwalificaties en 
scholing of informatie over professionele ontwikkeling of andere informatie die u ons verstrekt in 
verband met uw aanvraag.  
 
 
 
 



6. bewaartermijn van de applicatiegegevens 
 
Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure 
automatisch verwijderd. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering van de gegevens 
verhinderen of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag (bijv. voor opslag in een 
aanvragende pool). 
 
7. geen automatische besluitvorming 
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen in de zin van artikel 22 
EU-GDPR. 
 
8. status van de verklaring inzake gegevensbescherming 
Stand per 29 januari 2019 


