
Privacy statement sollicitanten  

Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze 
waarop N.V. NOM de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van 
toepassing op alle werving- en selectie procedures bij N.V. NOM. 

N.V. NOM volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van 
sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens 

N.V. NOM verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten die de sollicitant zelf aan de 
NOM heeft verstrekt in verband met een (open) sollicitatie. Dit betreft in ieder geval 
de gegevens zoals NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de 
geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen 
relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis 
van de sollicitant. Door het verstrekken van deze gegevens geeft de sollicitant 
toestemming voor de werkwerking van deze gegevens. 

Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne 
sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen de N.V. NOM  
beschikbare persoonsgegevens. 

N.V. NOM verstrekt gegevens in principe niet aan derden. Gegevens mogen 
uitsluitend aan derden verstrekt worden als dit nodig is voor de betreffende 
sollicitatieprocedure. Vooraf wordt gemeld of er eventuele externe partners  
betrokken zijn bij de selectieprocedure. 

Cookies  

Tijdens een bezoek aan de website van de NOM kunnen cookies op uw systeem 
geplaatst worden. De website van de NOM maakt zelf geen gebruik van cookies. 

Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het 
volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. Indien u niet wilt dat Google 
Analytics cookies op uw systeem plaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” 
in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in 
uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert.  Het uitschakelen van 
cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze 
handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers 
dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de 
help functie van uw browser. 

Rechten 
Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens 
persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan 
privacy@nom.nl  Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant 



vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te 
afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. 

Mocht een sollicitant een klacht hebben ten aanzien van de verwerking diens 
persoonsgegevens dan kan de sollicitant zich ook richten tot de relevante 
overheidsautoriteit Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bewaartermijn  

N.V. NOM zal persoonsgegevens van sollicitanten niet langer bewaren dan strikt 
noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor NOM deze 
persoonsgegevens verzamelt.  

N.V. NOM bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk 3 maanden na 
het afronden van de betreffende werving- en selectieprocedure. Dit om de 
selectieprocedure gedegen uit te kunnen voeren. 

Beveiliging 

N.V. NOM heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.  

Contact en vragen 

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop N.V. NOM  
omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten kunnen worden gericht aan: 
privacy@nom.nl   

 


