
 
 

Privacy-statement: solliciteren bij Convoi 
 

Convoi verwerkt bij allerlei processen uw persoonsgegevens. Convoi dient zich daarbij te houden aan de 

geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) die 

sinds 25 mei 2018 van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Convoi is als verwerkingsverantwoordelijke zelfstandig verantwoordelijk voor een correcte verwerking van 

uw persoonsgegevens. Convoi respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in 

overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. 

 

Hoe Convoi met uw persoonsgegevens omgaat leest u in dit privacy-statement. 

 

Dit statement ziet op verwerkingen van persoonsgegevens die worden verricht door de volgende 

Convoi-entiteiten: 

Convoi Nederland B.V. 

Convoi International B.V. 

CCSC B.V. 

Convoi E&A B.V. 

 

Als u bij Convoi solliciteert dan verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens: 

a. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; 

b. Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; 

c. Gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is; 

d. Gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede 

betreffende de beëindiging ervan; 

e. Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede 

betreffende de beëindiging ervan; 

f. Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door u zijn 

verstrekt; 

g. Andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt 

vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 

 

Verwerkingsgrondslag: 

Convoi heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens dat eruit bestaat dat wij uw 

geschiktheid zullen moeten beoordelen met betrekking tot een functie die vacant is of vacant kan worden. 

Het verwerken van uw gegevens is verder noodzakelijk voor interne controle en bedrijfsbeveiliging. 

 

Doorgifte derden: 

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen. 

 

Bewaarbeleid: 

Convoi verwijdert de verwerkte persoonsgegevens direct na een daartoe strekkend verzoek uwerzijds 

maar in ieder geval uiterlijk 1 jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. 

 



 
 

Beveiliging persoonsgegevens: 

Convoi zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de 

daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

 

Uw rechten: 

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe: 

- Het recht op inzage en kopie; 

- Het recht op rectificatie; 

- Het recht op gegevenswissing; 

- Het recht op beperking van de verwerking; 

- Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking; 

- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

- Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Als u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze brief genoemde 

contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Convoi niet in alle 

gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.  

 

Binnen een maand nadat Convoi een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u 

heeft ontvangen, zal Convoi u informeren. Daarbij zal Convoi aangeven of en hoe wij aan uw verzoek 

gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Convoi 

de reactietermijn van een maand verlengen. Convoi zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar 

maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in 

beginsel kosteloos. 

 

Indienen klacht bij de toezichthouder: 

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Convoi, een klacht heeft over de wijze waarop 

Convoi uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij 

de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van 

de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via 

de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Wijzigingen: 

Dit privacy-statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig aan u bekendgemaakt via de 

gebruikelijke wegen. 

 

Vragen? 

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact 

opnemen met onze privacy-contactpersoon: 

Bas Pommé 

icl@convoi.com 

+31655522426 
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