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Inleiding
Otri hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens door te
zorgen voor een transparante, rechtmatige en veilige verwerking zoals vereist door de
Algemene Verordening Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wanneer u solliciteert op een vacature die door één van de Otri-bedrijven is geplaatst, is
deze Privacyverklaring van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens

Definities
·

Persoonsgegevens: gegevens die verband houden met een persoon, aan de hand
waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naam,
adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, et cetera.

·

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander
lichaam dat ten behoeve van de voor verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt.

·

Verantwoordelijke voor de verwerking: een natuurlijke of rechtspersoon,
overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat de middelen en het doel van de
verwerking vaststelt.

·

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, vastleggen, bewerken, opslaan,
wissen, et cetera.

Bron van persoonsgegevens
In de regel ontvangen wij uw persoonsgegevens alleen van u.

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
a. Gegevens die automatisch via de internetbrowser worden verzameld.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze websites bezoekt via de
webbrowser. Wanneer u onze webpagina’s oproept, verstuurt u (uit technische noodzaak)
via uw internetbrowser gegevens naar onze webserver. De volgende gegevens worden

geregistreerd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw
internetbrowser en onze webserver:
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Naam van het opgevraagde bestand
- Pagina waaruit het bestand is opgevraagd
- Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, et cetera)
- Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
- Volledig IP-adres van de aanvragende computer
- Hoeveelheid overgedragen gegevens.
Om redenen van technische veiligheid, met name ter verdediging tegen pogingen tot
aanvallen op onze webserver, worden deze gegevens door ons gedurende korte
periode bewaard. Het is voor ons niet mogelijk om op basis van deze gegevens
conclusies te trekken over individuele personen. De gegevens kunnen ook anoniem
worden verwerkt voor technische doeleinden.
Wij nemen veiligheidsmaatregelen om de gegevens waarover wij beschikken te
beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of
tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming
met de technologische ontwikkelingen. De gegevensoverdracht tussen uw lokale
browser en ons systeem voor het beheer van sollicitaties is gecodeerd via https.
b. Cookies.
Cookies zijn kleine teksten die worden opgeslagen in uw browser. De cookie laat ons toe uw
persoonlijke instellingen te hergebruiken wanneer u onze website bezoekt. U heeft te allen
tijde datasoevereiniteit over uw cookies. Dit betekent dat u controle heeft over wie toegang
heeft tot uw gegevens. Als er naast de technisch verplichte cookies nog andere cookies
worden gebruikt, zullen wij u apart om toestemming vragen.
c. Gegevens verzameld door het online invullen van uw sollicitatiegegevens.
Bij de Otri-bedrijven vindt benoeming van functies plaats in samenwerking tussen HR en
leidinggevenden. Uw gegevens kunnen dus binnen de bedrijven worden uitgewisseld.
De persoonsgegevens die u op de vacature-pagina’s invoert, worden uitsluitend verzameld,
verwerkt en gebruikt voor de verwerking van sollicitaties en voor het invullen van vacatures.
De gegevens worden door de ons ingeschakelde IT-dienstverlener opgeslagen en verwerkt
op een server binnen de Europese Unie, in overeenstemming met de geldende
gegevensbeschermingsvoorschriften.

Bewaartermijn

Na afloop van de sollicitatieprocedure of als u uw sollicitatie intrekt, worden uw
sollicitatiebescheiden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepaling na uiterlijk 4
weken gewist, tenzij u nadrukkelijk en schriftelijk toestemming hebt gegeven voor een
bewaartermijn van 1 jaar. In dat geval geldt dat uw gegevens uiterlijk na 1 jaar gewist
worden.

