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Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Dit betreft Europese privacywetgeving die is ontworpen om EU-burgers meer rechten te geven op het
gebied van gegevensbescherming en meer zeggenschap te geven over hun persoonsgegevens.
Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan
als je bij ons (open) solliciteert of informeert naar mogelijkheden voor een stage.
Hierbij informeren we je over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, welke
rechten je hebt ten aanzien van persoonsgegevens die wij van jou verwerken, hoe je deze rechten
kunt uitoefenen en waar je terecht kunt met eventuele vragen over de verwerking van
persoonsgegevens.
Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking heeft op een geïdentificeerde
of identificeerbare persoon. Meerdere gegevens die bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot de
identificatie van een persoon, vormen ook persoonsgegevens. Denk hierbij aan jouw naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, foto of opleidingen en trainingen.
Van wie kunnen wij welke persoonsgegevens verzamelen?
Wij verzamelen persoonsgegevens van sollicitanten voor vaste en tijdelijke functies en stagiaires.
Denk hierbij aan jouw cv of opgegeven referenties.
Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?
Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nu eigenlijk van je nodig? Deze persoonsgegevens
kunnen onder meer nodig zijn om een goede beoordeling te maken van de geschiktheid voor een
opengestelde vacature of voor onze administratie.
Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?
De grondslag om persoonsgegevens te verwerken kan bijvoorbeeld zijn dat je daar uitdrukkelijke
toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kun je uiteraard altijd weer intrekken. Andere
grondslagen zijn een gerechtvaardigd belang (zoals de beoordeling van de geschiktheid voor een
vacature), een met jou gesloten overeenkomst of wet- en regelgeving.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in ons
Privacybeleid genoemde doeleinden in samenhang met de daarin genoemde grondslagen. In ons
Verwerkingenregister staat vermeld hoelang wij bepaalde persoonsgegevens bewaren.
Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij het wettelijk verplicht is of het noodzakelijk is
voor de goede uitvoering van de in ons Privacybeleid omschreven doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens zijn verwerkt. Deze derden zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je
persoonsgegevens. In het Verwerkingenregister kun je daarnaast lezen met welke partijen wij in
specifieke gevallen persoonsgegevens kunnen delen.
Beveiligingsmaatregelen
Wij vinden het erg belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan ook
voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om
persoonsgegevens zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gehouden aan instructies die gericht
zijn op de adequate bescherming van jouw persoonsgegevens.
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Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via onze website op
je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als je onze website
gebruikt. In de disclaimer op onze website vind je een nadere uitleg over de verschillende soorten
cookies die onze website gebruikt.
Privacyrechten
Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het
Gooi en Omstreken. Je kunt hierbij onder meer denken aan het recht op inzage of wijziging van jouw
persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te laten wissen.
Als je nog verdere vragen hebt of een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan
kun je contact met onze Privacy officer opnemen via info@gooienom.nl of een brief sturen naar:
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
t.a.v. Privacy officer
Postbus 329
1200 AH Hilversum
Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Bij de
beoordeling en afhandeling van een verzoek, worden de daarvoor geldende wettelijke termijnen
aangehouden.
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