Privacybeleid voor rekrutering
Datum: 24/02/2022

Uw privacy is belangrijk voor The Cookware Company Groep.
Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij u gegevens. Hierbij verzamelen en gebruiken wij uw
persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake
gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679
van 27 april 2016 ("GDPR"), en dit privacybeleid.
Deze privacyverklaring gee meer informa e over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarom
wij deze verwerken, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe lang wij de gegevens bewaren en met wie
wij de gegevens delen. Het gee ook meer informa e over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.
1.

Iden teit en contactgegevens

Onder The Cookware Company Groep wordt verstaan alle vennootschappen die direct of indirect
gelieerd zijn aan The Cookware Company Europe BV, statutair geves gd te Antoon Catriestraat 12
9031 Gent (België) en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0635.907.452.
The Cookware Company Groep bezit zowel eigen merken als licen es. Onze eigen merken omva en:
Blue Diamond, BK, Chop & Grill, Gero, Greenchef, Greenlife, Greenpan, Keltum, Kochstar, Lumen on,
Moods, Merten & Storck, Royal van Kempen & Begeer, Vita Verde. Onze licen e merken zijn onder
andere: AEG, Biale , Electrolux, KitchenAid, Smeg.
Indien u vragen hee over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen jde contact met
ons opnemen via e-mail (privacy@cookware-co.com) of per brief naar bovenvermeld adres (t.a.v.
Privacy).
2.

Doeleinden

Wij verwerken uw gegevens om uw kandidatuur voor een vacature te behandelen. Wij kunnen u
doorheen het sollicita eproces vragen om een assessment uit te voeren, waarna wij hiervan een
verslag ontvangen.
Daarnaast is het mogelijk dat wij u opnemen in een werfreserve, zodoende u te benaderen voor
toekoms ge vacatures.
Indien er een geschil zou ontstaan, zijn wij gerech gd uw persoonsgegevens hiervoor te verwerken.
3.

Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van het sollicita eproces met het
oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst (ar kel 6.1, b GDPR).
Indien u ons uw toestemming hee gegeven, kunnen wij uw gegevens opnemen in een werfreserve,
zodat wij u later kunnen benaderen voor andere passende vacatures. U hee te allen jde het recht
om uw toestemming terug in te trekken.
Om uw gegevens te verwerken in het kader van de doeleinde geschillenbeheer beroepen wij ons op
ons gerechtvaardigd belang als onderneming. (Art. 6.1, f GDPR)
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Categorieën van persoonsgegevens
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4.

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, verwerken we uw naam, e-mailadres, gegevens inzake uw
opleidingen en werkervaring, uw loonverwach ngen alsook de gegevens op uw cv die u ons spontaan
bezorgt.
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u, of via derde par jen met wie we
samenwerken in het kader van de rekrutering, bijvoorbeeld voor het afnemen van een assessment.
5.

Ontvangers van persoonsgegevens

Andere vennootschappen van de groep waartoe we behoren en onze IT partners en so ware
providers hebben mogelijk toegang tot uw gegevens. Ook in het kader van een fusie of overname
hebben andere vennootschappen mogelijk toegang tot uw gegevens.
We kunnen uw persoonsgegevens in het kader van het beoogde doel delen met ona ankelijke derde
par jen, zoals assessment-, rekrutering- en selec epartners.
Behoudens voorgaande, zullen wij uw gegevens nooit doorgeven aan, verkopen aan of ruilen met
derden.
6.

Doorgi e buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte
zonder passende waarborgen.
7.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het sollicita eproces. Indien u daarvoor
toestemming hee gegeven, kunnen we uw persoonsgegevens verder bewaren gedurende een
periode van drie jaar in ons werfreserve, zodoende u mogelijks later te contacteren wanneer wij
menen dat uw pro el voor een nieuwe vacature in aanmerking komt. Wij gebruiken uw gegevens
enkel voor deze doeleinden.
In het kader van geschillenbeheer, kunnen wij uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het verstrijken van
de beroepstermijn in laatste aanleg bewaren.
8.

Rechten

U kan ons al jd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
•

een verzoek om toegang of rec

ca e van uw persoonsgegevens.

•

een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.

•

een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

•

een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

•

een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de
toezichthoudende autoriteit.

U kan voormelde rechten of verplich ngen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email
(privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres.
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U kan steeds uw toestemming intrekking om opgenomen te blijven in het werfreserve per email
(privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres.

In geval van twijfel aan de iden teit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om
aanvullende informa e vragen die nodig is ter beves ging van de iden teit van deze persoon. We
respecteren al uw rechten met betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke
wetgeving recht hee .
U kan zich ook rechtstreeks uitschrijven door ons te contacteren. Gelieve ons ook te informeren
indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens.
9.

Geautoma seerde besluitvorming

We doen niet aan geautoma seerde besluitvorming.
10.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getro en om de vertrouwelijkheid
van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopze elijke en
onrechtma ge vernie ging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en toegang.
Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde par jen waarmee wij
samenwerken en zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische
Ruimte zonder ervoor te zorgen dat uw gegevens daar een gelijkwaardig beschermingsniveau krijgen.
Wij houden ons niet bezig met geautoma seerde besluitvorming.
11.

Wijzigingen
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Dit privacybeleid kan van jd tot jd worden gewijzigd binnen de grenzen van de toepasselijke
regelgeving inzake gegevensbescherming.

