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PRIVACYVERKLARING  
 
Onze organisatie, bestaande uit Canline Holding B.V. & Canline Systems B.V. (hierna te noemen Canline) heeft 
voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten deze privacyverklaring opgesteld.  
 
Onze contactgegevens 
Canline is gevestigd aan de Meerheide 216, 5521 DW Eersel en bereikbaar op nummer 0497-531100. Uw 
contactpersoon voor de gegevensverwerking is Laura van Heukelom, HR Manager (laurah@canline.nl). U kunt 
zich ook altijd wenden tot de algemeen directeur van Canline Systems, Wouter de Roos (wouterr@canline.nl) of 
tot de algemeen directeur van Canline Holding, Frans Augustijn (fransa@canline.nl). 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Canline verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

� NAW- en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail) 
� CV 
� Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, in correspondentie of telefonisch.  

 
Doeleinden verwerking 
Canline verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de werving van nieuwe medewerkers voor een 
openstaande vacature.  
 

Wettelijke grondslag verwerking 
Canline verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen: 

� U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van gegevens, of 
� De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigde 

belang van Canline. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Canline verwerkt geen bijzonder gevoelige of strafrechtelijke persoonsgegevens.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Canline verstrekt uw gegevens enkel aan derden als u hiervoor expliciet schriftelijk toestemming hebt gegeven.  

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens zullen door Canline na het sluiten van de sollicitatieprocedure binnen 4 weken verwijderd 
worden. Enkel indien u daarvoor expliciet schriftelijk toestemming hebt gegeven, kunnen uw gegevens voor een 
langere termijn bewaard worden, tot maximaal 1 jaar na het sluiten van de sollicitatieprocedure.  
 

Rechten betrokkenen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Canline of uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Als betrokkene heeft u ook het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om teruggave van de 
persoonsgegevens die u aan Canline hebt verstrekt. Wij zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 
weken reageren op uw verzoek.  
 

Beveiliging persoonsgegevens 
Canline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contract op met uw 
contactpersoon of onze algemeen directeur.  
 

Klachten 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door, neem dan contact op met uw 
contactpersoon via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht of met de algemeen directeur 
van Canline Systems of Canline Holding. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit.  


