Jouw privacy is belangrijk voor ons
De Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) vindt jouw privacy belangrijk. Daarom willen wij je op de hoogte stellen welke
persoonsgegevens wij van jou willen ontvangen, welke persoonsgegevens wij bij jouw sollicitatie en daarna verwerken, en hoe wij hiermee
omgaan.
De bibliotheek wil graag geschikte kandidaten selecteren voor een vacature. Daarom is het noodzakelijk dat wij een aantal gegevens van jou
ontvangen, wanneer je solliciteert naar een functie. Wij baseren ons bij deze verwerking op de wettelijke grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Daarom
ontvangen wij van jou graag alleen relevante persoonsgegevens (zoals naam- en contactgegevens, werkhistorie, evt. VOG), en liever geen ‘bijzondere
persoonsgegevens’, BSN, religieuze, etnische of culturele achtergrond bij een sollicitatiebrief/CV.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om
Alleen onze HR-medewerkers en de sollicitatiecommissie krijgen jouw sollicitatiebrief/CV onder ogen. Ben je het helaas niet geworden? Dan
vernietigen wij binnen een maand nadat je de afwijzing van ons hebt ontvangen, jouw sollicitatiebrief/CV. Uitsluitend na instemming van de
betreffende kandidaat kan het zijn dat we de gegevens langer bewaren. In dat geval kunnen wij je gegevens tot een jaar na de
sollicitatieprocedure bewaren.
Word je wel onze nieuwe collega? Leuk! Maar dan hebben wij meer persoonsgegevens van jou nodig. Bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de
rechten en plichten die bij jouw arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst horen, of omdat wij wettelijk verplicht zijn om jouw
persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan je IBAN (wel zo belangrijk voor de uitbetaling) of BSN. De persoonsgegevens die wij van jou nodig
hebben bij je aanstelling, bewaren wij gedurende jouw werkzame periode en tot maximaal 7 jaar na je uitdiensttreding. Identificatiegegevens,
financiële informatie, en gegevens die wij voor je pensioenregeling nodig hebben, zijn hier een uitzondering op, wij bewaren deze gegevens zolang
dat noodzakelijk is. Daarnaast kun je, afhankelijk van je functie, van ons een bibliotheekabonnement ontvangen. Hierop zijn de privacymaatregelen
zoals omschreven in onze privacyverklaring van toepassing.
Een aantal van de partijen waarmee wij samenwerken kan gegevens van jou ontvangen. Bijvoorbeeld leveranciers van software en applicaties,
logistiek en facilitaire organisaties, (project)partners, de arbodienst, en de belastingdienst. Dit is afhankelijk van welke functie je gaat bekleden. Wij
gaan hier zorgvuldig mee om.
Om jouw gegevens te kunnen beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Onze gegevensverwerking vindt
standaard plaats binnen de EU. Mocht hier een uitzondering op worden gemaakt, dan nemen wij passende maatregelen om jouw gegevens te
beschermen. Zo verlangen wij van organisaties uit de Verenigde Staten dat zij voldoen aan de plichten van het Privacy Shield.
Op de verwerkingen van persoonsgegevens zoals uitgevoerd door de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn de rechten van betrokkenen zoals beschreven in
de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG - VERORDENING (EU) 2016/679) van toepassing.
Mocht je nog vragen hebben of informatie willen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Bibliotheek Gelderland Zuid, dan
kun je contact opnemen met privacy@obgz.nl. Voel je je niet voldoende gehoord, dan staat het je vrij een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

