
 
 

 

Privacyverklaring sollicitatieprocedures 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Als je bij BSO Wijs! solliciteert, dan stuur je ons persoonsgegevens toe, zoals bijvoorbeeld je: 

• naw gegevens (naam, adres, woonplaats); 
• je mailadres en telefoonnummer; 
• financiële gegevens; 
• arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens; 
• loopbaangegevens; 
• opleidingsgegevens; 
• contractuele gegevens; 
• persoonlijke gegevens. 

2. Wie zijn wij, de verwerkingsverantwoordelijke 
Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens dus. Dat betekent dat wij de 
verwerkingsverantwoordelijke zijn, want wij bepalen hoe we gegevens verwerken en vooral 
met welk doel we dat doen. Wij moeten ook een melding doen bij de betrokkenen en/of de 
Autoriteit Persoonsgegevens als er een groot datalek is ontstaan. Maar wie zijn wij? Wij zijn 
BSO Wijs!, een buitenschoolse opvang en wij zijn gevestigd te Zeist aan de Kwekerijweg 2B 
met postcode 3709 JA. We hebben daar ons kantoor. Dit is officieel ook onze hoofdvestiging 
met het KvK nummer 76826007. Je kunt ons dus per post bereiken, maar natuurlijk ook per 
mail via info@bsowijs.nl of per telefoon via 0343-758418. 
 

3. Waarom vragen we deze gegevens bij je op? 
We mogen niet zomaar gegevens van je opvragen; het moet altijd een doel hebben. Wij 
gebruiken je gegevens alleen voor het sollicitatieproces. We moeten met je kunnen 
communiceren en we willen bijvoorbeeld nagaan wat voor opleiding je gedaan hebt. Om het 
officieel te omschrijven: We hebben dus een gerechtvaardigd belang. 
 

4. Hoe lang bewaren we je gegevens? 
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig. De wet bepaalt hoe lang we gegevens van je 
mogen en soms moeten bewaren. 
 
Als je niet bij ons komt werken: 

• 4 weken bewaren na beëindiging sollicitatieprocedure zonder toestemming, 
• 1 jaar bewaren na beëindiging sollicitatieprocedure met toestemming van de jou. 

 
Als je wel bij ons komt werken: 

• 7 jaar bewaren na afloop contract. 
 

5. Wie hebben toegang tot jouw gegevens? 
Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve als je bij ons komt werken. Dan moeten 
we jouw gegevens met bijvoorbeeld de belastingdienst en onze salarisadministratie delen. 
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6. Hoe beveiligen we jouw gegevens? 
Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en nemen de nodige technische en 
organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen. 
 

7. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de gegevens? 
Omdat wij jouw gegevens verzamelen en bewaren heb je het recht op: 

- Inzage: je mag inzien of een kopie vragen van welke gegevens we van jou hebben 
verzameld en verwerkt. 

- Rectificatie en aanvulling: je hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten 
aanpassen.  

- Recht op intrekken van je toestemming: je mag de toestemming die je eerder hebt 
gegeven altijd intrekken. 

 
Dit doe je door een mail te sturen aan personeel@bsowijs.nl waarin je duidelijk opneemt 
wie je bent en wat je wil. 
 
Je mag ook een klacht indienen bij ons als je vindt dat wij je gegevens niet op een juiste 
manier bewaren of verwerken. Dit mag je ook doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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