Hoe staat het met mij privacy bij Wasko Kinderopvang?
Wat leuk dat je solliciteert bij ons! Wellicht wil je je sollicitatie nog even voor je zelf houden. Dat is je
goed recht. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Jouw privacy staat voorop
We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Jouw
gegevens worden dus niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. Welke
gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn,
wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.
Dit privacy beleid hebben we nog nooit op deze manier opgesteld. Dus 27 oktober 2021 is voor ons
een historisch moment.

Wat willen we van je weten?
Voor- en achternaam, dat is wel zo leuk om te weten.

Geboortedatum
Wanneer ben je jarig en hoe oud word je dan? Dat is handig als we je willen feliciteren!

Telefoonnummer
We nemen graag snel persoonlijk contact met je op over je sollicitatie. We bellen je om kennis te
maken en om je uit te nodigen voor een gesprek.

E-mailadres
We mailen je als we je sollicitatiemail in goede orde hebben ontvangen. Natuurlijk bevestigen we ook
gemaakte afspraken via e-mail.

Video
Voor sommige vacatures vragen we of je een video van jezelf wilt sturen.

Testresultaten
Voor de BBL-klas is het noodzakelijk een test af te leggen. We bepalen aan de hand van de resultaten
of je door bent naar de volgende ronde.

Ben je door naar de volgende ronde?
Leuk! En ook spannend. We hebben dan nog meer gegevens nodig, zoals burgerlijke staat,
geboorteplaats, nationaliteit, IBAN en BSN enz. We zitten dit dan direct goed in onze systemen.
We hebben een kopie van je bankpas en ID nodig om je bankrekeningnummer, identiteit en
nationaliteit vast te kunnen stellen en je gegevens door te geven aan officiële instanties.
Alle informatie die we tijdens het sollicitatieproces verzamelen wordt maximaal 1 jaar bewaard.
Zodra je bij ons in dienst komt en/of stage loopt, informeren we je over ons privacy beleid als
medewerker.

