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Privacybeleid voor sollicitanten  

Beringerzand hecht er grote waarde aan, dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op 

een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van 

je privacy.  

Wanneer een sollicitant bij ons solliciteert, rechtstreeks, via onze website, of via vacaturesites zoals 

bijvoorbeeld indeed.nl, verzamelen wij informatie (zoals NAW gegevens, emailadres, geslacht, 

opleiding, scholing, cursussen, arbeidsgeschiedenis, enz.). Wij verzamelen en verwerken ook 

gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of email.  

Deze gegevens verzamelen wij, om met de sollicitant te kunnen communiceren over het verloop van 

de sollicitatieprocedure, ter beoordeling van de geschiktheid voor een bepaalde functie, voor de 

afhandeling van de door de sollicitant in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten en 

voor de uitvoering of toepassing van bepaalde wetten. 

Deze persoonsgegevens worden door ons op een eerlijke en wettige wijze verwerkt conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Wanneer jij je sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming voor de verwerking van je gegevens 

in het kader van het werving- en selectieproces. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

Je persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden 

gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Beringerzand. Wij zullen geen informatie verstrekken aan 

derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.  

Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Wij 

zullen alle persoonsgegevens vier weken nadat het selectieproces wordt beëindigd volledig uit ons 

systeem verwijderen, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te 

bewaren met het oog op toekomstige werkgelegenheidskansen. In dat geval worden je gegevens 

maximaal 1 jaar bewaard.  

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen 

Camping Beringerzand B.V. Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring 

geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.  

Camping Beringerzand BV. 
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